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تحقيق صحافي: 

مسعى سياسي 
محموم إلقصاء  

"المبدعين اليساريين" 
عن "مجلس الثقافة 
والفنون" اإلسرائيلي!

تقرير "أدفا":

أوضاع العرب ازدادت 

سوءًا  مقابل تحسنها 

لدى اليهود!

نتنياهو يستثني ليفني ولبيد من مداوالت 

حول حملة المقاطعة ضد إسرائيل

عق���د رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، 
أول من أمس األحد، اجتماعا خاصا جرى خالله التداول في 
مواجهة الحكومة لحمالت المقاطعة ضد إسرائيل، وهي 
ظاهرة آخذة باالتس���اع في أنحاء العالم. وذكرت صحيفة 
»معاري���ف«، أم���س، أنه خالفا الجتماع س���ابق لبحث هذا 
الموضوع وت���م إلغاؤه، فإنه لم تتم دعوة عدد من الوزراء 
إل���ى االجتماع الذي عق���د أول من أم���س، وبينهم وزيرة 
العدل ورئيس���ة طاق���م المفاوضات مع الفلس���طينيين، 
تس���يبي ليفني، ووزير المالية، يائير لبيد، ووزير العلوم 
والتكنولوجي���ا، يعقوب بيري، ووزي���ر التربية والتعليم، 
ش���اي بيرون، علما أن له���ؤالء الوزراء عالقة مباش���رة مع 
حملة المقاطعة ضد األكاديميا وفروع الصناعة والتجارة 
والمؤسس���ات االقتصادية ف���ي إس���رائيل، وتأتي على 

خلفية استمرار الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني.
وفي المقابل، ش���ارك ف���ي االجتم���اع وزراء الخارجية، 
أفيغ���دور ليبرمان، واالقتصاد نفتالي بينيت، والش���ؤون 
اإلستراتيجية، يوفال ش���طاينيتس، ومدير عام وزارته، 
يوسي كوبرفاس���ر، الذي أعد جدول عمل االجتماع. كذلك 
شارك في االجتماع مندوبون عن »منسق أعمال الحكومة« 
في الضفة الغربية ومندوبون عن الش���اباك والموس���اد. 
وج���رى االجتماع تحت س���رية، ورفض المش���اركون فيه 
اإلفص���اح عن مضمون���ه، كما رفضوا اإلجابة على أس���ئلة 
الصحافيين حول س���بب ع���دم دعوة لبي���د وليفني إلى 

االجتماع. 
وكان وزير الخارجية األميركي، جون كيري، قد حذر قبل 
أسبوعين من اتساع ظاهرة المقاطعة ضد إسرائيل. وفيما 
ش���ن وزراء اليمين، وفي مقدمته���م بينيت، هجوما ضد 
كيري، فإن لبيد وليفني دافعا عن كيري وأيدا تحذيراته. 
وق���ال لبيد إن���ه »إذا توقفت أو تفج���رت المفاوضات مع 
الفلسطينيين ودخلنا إلى واقع المقاطعة األوروبية، حتى 
لو كانت جزئية، فإن االقتصاد اإلس���رائيلي سيتراجع إلى 
ال���وراء«. من جانبها قالت ليفن���ي في أعقاب أقوال كيري 
إنه »ينبغي التفريق بين التهديد والقلق. وهذا بالضبط 
ما قال���ه وزير الخارجي���ة األميركي«. ووفق���ا ل�«معاريف« 
فإن المستش���ارين ف���ي مكتب رئي���س الحكومة اعتبروا 
هذه األقوال أنها محاولة أميركية لممارس���ة ضغوط على 
نتنياهو من أجل أن يلّين مواقفه تجاه القضايا المركزية 
ف���ي وثيقة »اتفاق اإلط���ار« األميركية والت���ي يعارضها 

الفلسطينيون، وفقا للصحيفة. 
وقالت الصحيفة أن ليبرمان وش���طاينيتس، المسؤول 
من قب���ل الحكوم���ة عن مواجه���ة قضية نزع الش���رعية 
عن إس���رائيل، ينس���قان بينهما المواق���ف حيال قضية 
المقاطع���ة. وتناول االجتماع الذي عقده نتنياهو س���بل 
التعامل مع قضية المقاطعة االقتصادية ضد إس���رائيل. 
وي���رى ش���طاينيتس إن على إس���رائيل القي���ام بحملة 
ش���ديدة ومعلنة ضد المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة 
إسرائيل. كذلك طالب شطاينيتس برصد مبلغ 100 مليون 
ش���يكل لمواجهة ظاهرة المقاطعة ضد إس���رائيل. لكن 
وزارة الخارجي���ة رأت أن هذا المبلغ مبال���غ فيه وأن وزارة 

شطاينيتس ليست جاهزة لمعالجة هذا الموضوع.
ونقل���ت الصحيفة ع���ن مص���ادر ف���ي وزارة الخارجية 
اإلس���رائيلية قولها إنه وصلت في األيام األخيرة برقيات 
دبلوماس���ية م���ن س���فاراتها ف���ي دول أوروبي���ة تعتبر 
»إشكالية« بالنسبة إلسرائيل، وأن مضمونها كان إيجابيا 
فيما يتعلق بالمقاطعة. وقالت المصادر إن هذا »التفاؤل« 
نابع على ما يبدو من قرار إسرائيل باتخاذ خط صارم جدا 

ضد حمالت المقاطعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النشاطات اإلسرائيلية األبرز 
ضد المقاطعة جرت ف���ي هولندا، وأدت إلى منع صندوق 
التقاعد الهولندي »ايه بي بي« من سحب استثماراته في 
إس���رائيل. وأضافت الصحيفة أن نش���اطات عدة نفذتها 
جهات موالية إلسرائيل أدت إلى تغيير االتجاه. ومن بين 
هذه النش���اطات، مظاهرة نظمتها منظمة »مس���يحيون 
أصدقاء إسرائيل« ضد صندوق »بي جي جي ام« في أعقاب 
قراره بمقاطعة إس���رائيل. كذلك جمع اتحاد التنظيمات 
اليهودي���ة في هولن���دا تواقيع من خ���الل عريضة على 
االنترنت ودع���ت صندوق »ايه بي بي« إل���ى االمتناع عن 
مقاطعة إس���رائيل. كما بادر الس���فير اإلس���رائيلي في 
هولندا، حاييم ديبون، إلى إج���راء عدة مقابالت صحفية 

مع وسائل اإلعالم الهولندية.  
وقال���ت الصحيف���ة أن النش���اط األق���وى كان من خالل 
إرس���ال »رس���الة خفية« بعثها رجال أعم���ال هولنديون 
يؤيدون إسرائيل إلى صندوق »ايه بي بي« وهددوا فيها 
بأنهم سيسحبون اس���تثماراتهم من الصندوق في حال 
قاطع إس���رائيل. وقالت برقية دبلوماس���ية إسرائيلية إن 
هذا الصندوق تلقى رس���الة من مس���ؤولين في الحكومة 
الهولندية وطالب���وه »بتهدئة لهجتهم«. وعلى أثر ذلك 
أعلن الصندوق عن أنه ال ينوي س���حب اس���تثماراته من 

شركات إسرائيلية. 
واقتبس���ت الصحيفة م���ن برقية دبلوماس���ية وصلت 
من الس���فارة اإلسرائيلية في أوس���لو أن وزيرة الخارجية 
النرويجي���ة، س���يف يينس���ن، أعلنت ع���ن أن حكومتها 
قررت االمتناع عن االس���تثمار في إيران وكوريا الشمالية 
وس���ورية، وفي المقابل ستزيد النرويج من استثماراتها 

في إسرائيل. 
وتابعت الصحيفة أن برقيات دبلوماس���ية أخرى وصلت 
إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية اعتبرت أن صورة إسرائيل 
تحس���نت في بعض الدول األوروبية، التي تعتبر مؤيدة 
للفلسطينيين. وقالت هذه البرقيات، على سبيل المثال، 
إن صحيفة ايرلندية نشرت تقريرا إيجابيا حول إسرائيل، 
وأن رؤساء جامعات إس���رائيلية شاركوا في حفل نظمته 
الجامعية التقنية في برلين تحت عنوان »يوم إسرائيل«، 
لكن طالبا مؤيدين للفلسطينيين تظاهروا ضد الجامعة. 

اعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن على 
إس���رائيل إحضار 3.5 مليون مهاجر يهودي إلسرائيل، وقال 
إنه يفضل وحدة الش���عب على وحدة األراضي في إشارة إلى 
موافقته على انسحاب إسرائيل من مناطق فلسطينية، لكنه 
كرر دعوته لفكرة تبادل األراضي والس���كان في إطار تسوية 
الصراع مع الفلسطينيين. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن 
ليبرمان قول���ه خالل خطاب أمام الن���ادي التجاري والصناعي 
في تل أبي���ب، يوم الجمعة، إنه »يجب أن نحضر إلى هنا 3.5 
ملي���ون يهودي، وهذا هو التحدي األكبر أمامنا، بأن نصل إلى 

كتلة حاسمة تعدادها 10 ماليين يهودي«.
وفيم���ا يتعلق باحتماالت تس���وية الصراع اإلس���رائيلي – 
الفلسطيني، قال ليبرمان »لقد كتبت في العام 2004 أنه بين 
وحدة األراضي ووحدة الشعب فإني أفضل وحدة الشعب، وأنا 
لم أتغير أبدا«. لكن ليبرم���ان اعتبر أن »فكرة تبادل األراضي 
والسكان هي جزء من تسوية مستقبلية برأيي، وجميع أولئك 
الذي���ن يتماثلون مع حماس وحزب الله ومع الفلس���طينيين 
يجب أال يكونوا هنا« في إش���ارة إلى نقل مناطق عربية داخل 

الخط األخضر إلى السيادة الفلسطينية في المستقبل.

وهاجم ليبرم���ان زميله في الحكومة اإلس���رائيلية، رئيس 

ح���زب »البيت اليه���ودي« ووزير االقتص���اد، نفتالي بينيت، 

بس���بب تهجماته ضد وزير الخارجية األميركي، جون كيري، 

على خلفية المفاوضات اإلس���رائيلية – الفلس���طينية. وقال 

ليبرمان إن بينيت لن ينسحب من الحكومة »وأنا ال أراه يجري 

باتجاه المعارضة«. وأضاف »أسمع أن هناك منافسة حول من 

يك���ون أكثر فظاظة وأكثر انفالت���ا ضد جون كيري، وبودي أن 

أوضح أن كيري هو صديق حقيقي إلسرائيل. وما هي الحكمة 

بتحويل األصدقاء إلى أعداء؟«. 

وق���ال ليبرمان إن »جون كيري يق���ود العملية )التفاوضية( 

بص���ورة صحيح���ة ونح���ن ننش���ئ اآلن مب���ادئ باالتفاق مع 

األميركيين من أجل أن نجري على أساسها مفاوضات مباشرة 

م���ع الفلس���طينيين«. ورأى وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي أن 

»جهوزي���ة العالم العربي المعتدل الي���وم للتعاون أعلى مما 

كانت عليه في الماضي«. 
وتثير المواقف الت���ي يعبر عنها ليبرمان، بش���أن تأييده 
للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، اهتمام المحللين 
اإلس���رائيليين. واعتبر المحلل السياس���ي، بن كس���بيت، في 
مقال نش���ره في موقع »إلمونيت���ور« االلكتروني، أن »ليبرمان 
الجديد هو شخص معتدل، واقعي، يتطلع إلى السالم ويحرك 
المفاوض���ات. وقد أدرك أنه من األفضل ل���ه أن يكون خليفة 

بنيامين نتنياهو على أن يكون خليفة نفتالي بينيت«. 

وفيما كان ليبرمان يتحدث في النادي التجاري والصناعي، 

تم نش���ر مقابلة في صحيف���ة »معاريف« م���ع الرجل الثاني 

في حزب »إس���رائيل بيتنا« ووزير الزراعة اإلس���رائيلي، يائير 

ش���امير، نجل رئيس الحكومة األسبق، إس���حق شامير. وأدلى 

كش���ف تقري���ر صحافي إس���رائيلي عن أن المس���توطنين 

ينف���ذون أعم���ال بن���اء واس���عة وب���دون تصاريح بن���اء في 

مس���توطنات مقامة على أراض بملكية فلس���طينية خاصة، 

فيما تغض الحكومة اإلسرائيلية النظر عن أعمال بناء كهذه 

رغم تصريح وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه يعلون، بمنع 

أعمال بناء كهذه. وكان يعلون قد أبلغ المستش���ار القانوني 

للحكومة اإلس���رائيلية، يهودا فاينشتاين، قبل عدة أسابيع، 

بأنه سيعمل بشكل سريع من أجل تطبيق القانون ضد البناء 

غي���ر القانوني الذي ينفذه المس���توطنون في أراض بملكية 

فلسطينية خاصة.

لكن صحيفة »هآرتس« كشفت، أمس االثنين، عن أن أعمال 

البناء هذه، التي تجري بدون تصاريح بناء، مس���تمرة بشكل 

واس���ع. ويذكر أن إسرائيل تعتبر المس���توطنات »قانونية« 

كونها أقيمت بق���رار حكومي، وأن أعمال البناء لتوس���يعها 

بعد قرارات ص���ادرة عن لجان التخطيط والبناء قانونية، فيما 

تصف أعمال بناء بدون تصاريح بناء بأنها »غير قانونية«، لكن 

حكومة إس���رائيل تس���عى في هذه األثناء إلى إضفاء صبغة 

قانوني���ة على معظم أعمال البناء غير القانونية وبضمن ذلك 

شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية.

وكتب يعلون في رس���الة إلى فاينش���تاين أن »سياستي 

الواضح���ة والت���ي ال لبس فيه���ا، مثل سياس���ة الهيئات 

الخاضعة لي، هي صفر تس���امح في التعامل مع البناء غير 

القانون���ي الجديد في أراض بملكية فلس���طينية خاصة«. 

كر آنفا بمعالجة 
ُ
وأضاف أن »أعمال البناء هذه تحظى كما ذ

صارمة وسريعة ونحن نخصص موارد كثيرة لهذا الغرض. 

وأصدرت مؤخرا تعليمات تقضي بتطبيق القانون الجنائي 

على البناء غير القانوني الجديد، وذلك إضافة إلى وس���ائل 

تطبي���ق أنظم���ة إدارية والت���ي يتم اس���تخدامها بصورة 

دائمة«.

وتم إرفاق رسالة يعلون برد النيابة العامة اإلسرائيلية الذي 

ت���م تقديمه إلى المحكمة العليا في إطار نظرها في التماس 

يطالب بإخ���الء بيوت في البؤرة االس���تيطانية العش���وائية 

»عامونا« المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وقال���ت »هآرتس« إنه على الرغم م���ن وعود يعلون بتطبيق 

القان���ون ضد أعم���ال البن���اء ه���ذه إال أن أعمال البن���اء غير 

القانونية هذه »جارية من )مستوطنة( عشهيئيل في جنوب 

جب���ل الخليل وحتى )مس���توطنة( إيتمار في ش���مال الضفة 

الغربية، كم���ا تم رصد أعم���ال بناء في البؤر االس���تيطانية 

العش���وائية حفات يائير ونوفي نحمي���ا وراحيليم وغفعات 

هآفوت ومستوطنة تقواع«.

وأضاف���ت الصحيفة أن مفتش���ي »اإلدارة المدنية« التابعة 

للجيش اإلسرائيلي يحضرون إلى مواقع البناء هذه ويصدرون 

أوام���ر هدم لك���ن نادرا ما يت���م هدم مب���ان، وال يتم تطبيق 

تعهدات الدولة بهذا الخصوص. 

قررت لجنة الكنيس���ت »للمس���اواة في العبء«، برئاس���ة 

عضو الكنيست أييليت شاكيد، من حزب »البيت اليهودي«، 

أمس االثني���ن، تقصير فترة الخدم���ة اإللزامية للبنين في 

الجيش اإلس���رائيلي من 36 ش���هرا إلى 32 ش���هرا، ودفع 

رواتب للجنود الذين سيس���تمرون في الخدمة العس���كرية 

لمدة أربعة شهور إضافية. وستكون الرواتب خالل األربعة 

ش���هور شبيهة برواتب العس���كريين في الخدمة الدائمة. 

وأرجأت اللجنة التصويت إلى األس���بوع المقبل على تمديد 

الخدمة اإللزامية للبنات ألكثر من 24 شهرا. ويتوقع أن يتم 

التصويت على قان���ون التجنيد الجديد بالقراءتين الثانية 

والثالثة في الفترة القريبة المقبلة.  

وسيس���ري قانون التجنيد الجديد بعد سنه بشكل كامل 

على الشبان الحريدين )أي اليهود المتزمتين دينيا( وسط 

معارضة الحريدي���م للتجنيد )اقرأ تقري���را حول الموضوع 

ص6(. وعقب رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« ووزير المالية 

اإلسرائيلي، يائير لبيد على مشروع قانون التجنيد الجديد 

بالقول إن »هذا الموضوع فكك حكومات وأنهى المستقبل 

المهني ألش���خاص، ونحن لن نس���مح بتكرار ذلك. والمبدأ 

بس���يط، وهو على الجمي���ع أن يخدموا ف���ي الجيش. وهذا 

ما س���يكون بعد شهر. وبودي أن أش���دد على أنه لن تكون 

هن���اك عقوبات جنائية« ضد الحريديم الذين يتهربون من 

الخدمة.

وفي غضون ذلك قدم اتحاد مدراء الييشيفوت )المعاهد 

الديني���ة اليهودي���ة( والمؤسس���ات التوراتي���ة واتح���اد 

الييش���يفوت العلي���ا الصهيوني���ة واتحاد الييش���يفوت 

التحضيرية للخدمة العس���كرية في إسرائيل التماسا إلى 

المحكمة العلي���ا، مطالبي���ن بإلغاء أمر احت���رازي أصدرته 

المحكم���ة األس���بوع الماضي، ويمن���ع الدولة م���ن تمويل 

الييش���يفوت التي لم يمتثل طالبها بموجب أوامر تجنيد 

ف���ي مكاتب التجنيد للجيش اإلس���رائيلي، منذ ش���هر آب 

الماضي.   

ويدعي الملتمسون أنه في أعقاب صدور المحكمة العليا 

تم سحب دفعات بعد أن حولتها وزارة التربية والتعليم إلى 

حس���ابات الجمعيات التي تدير الييشيفوت، وأنه لم يتم 

اس���تدعاؤهم لطرح موقفهم أم���ام المحكمة. كذلك ادعت 

الييش���يفوت أن المحكمة لم تكن عل���ى علم لدى إصدارها 

قراره���ا بأنه س���يتم وقف كافة الميزانيات للييش���يفوت. 

وجاء في االلتماس »كيف س���تتمكن آالف الييشيفوت من 

التعويض عن عدة أسابيع من دون ميزانيات أبدا«. 

وأرجأت »لجنة ش���اكيد« التصويت عل���ى بند في القانون 

يتعلق بفرض عقوبات مالية وجنائية على الحريديم الذين 

يتهربون من الخدمة العسكرية. وذكرت صحيفة »هآرتس«، 

أمس، أن الخالف األكبر بين حزبي »يوجد مستقبل« و«البيت 

اليهودي« يتمحور حول موعد بدء س���ريان قانون التجنيد 

على الحريديم، خاصة وأنه تم تأجيل بدء تنفيذ الحريديم 

للخدمة العس���كرية إلى سن 24 عاما. وقالت تقارير صحفية 

إس���رائيلية أنه أمكن التوصل إلى صيغة حول القانون بعد 

محادثات بين »لجنة ش���اكيد« وبين حركة »حباد« الدينية 

المسيانية المتشددة. 

وقدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، 

13 الئحة اتهام إلى محكمة الصلح في مدينة أش���دود ضد 

حريديم، بينهم قاصران، بعد أن تظاهروا في المدينة ضد 

قانون التجنيد الجديد. ووفقا للوائح االتهام فإن المتهمين 

تزودوا قبل المظاهرة بأكياس ملؤوها بالبراز والبول من أجل 

إلقائها على قوات الش���رطة، هتفوا باتجاه أفراد الش���رطة 

ووصفوه���م بأنهم »نازيون«، ورفضوا ف���ض المظاهرة في 

الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة أنها غير قانونية.

وكان آالف الحريديم ق���د تظاهروا، يوم الخميس الماضي، 

في أش���دود والقدس وبيت ش���يمش وبني براك ومستوطنة 

»موديعين عيليت«، ضد اعتقال شاب حريدي رفض االمتثال 

ف���ي مكتب التجني���د. وعب���ر المتظاهرون ع���ن معارضتهم 

للتجنيد للجيش اإلسرائيلي وطالبوا بدال من ذلك باالستمرار 

في الدراسة في الييشيفوت. ووقعت مواجهات بين الحريديم 

وقوات الش���رطة التي اعتقلت العش���رات م���ن المتظاهرين، 

ولكنها أطلقت س���راحهم جميعا في مطلع األس���بوع الحالي. 

وقد أغل���ق المتظاهرون الحريديم الش���وارع الرئيس���ية في 

المدن التي تظاهروا فيها وأحرقوا سيارة شرطة في أشدود.

ويأت���ي قانون التجني���د الجديد بعد أن ق���ررت المحكمة 

العليا في شهر نيسان من العام 2012 بوقف سريان »قانون 

طال«، الذي من���ح امتيازات وإعفاءات للحريديم من الخدمة 

العسكرية بموجب تفاهم »توراته حرفته«، ابتداء من شهر 

آب العام 2012. 

ش���مير في المقابلة بتصريحات معاكسة لتلك التي أطلقها 

ليبرمان. فقد قال ش���مير إن »كيري هو وسيط غير نزيه، وقد 

تج���اوز الح���دود، وال يمكنك أن تكون وس���يطا نزيها وتلقي 

المسؤولية بكاملها على جانب واحد، وكيري يحاول التخويف 

وممارسة ضغوط بصورة غير شرعية«.   

ورأى كس���بيت أن التناقض بين أقوال ليبرمان وشمير نابع 

من »انعدام تنسيق متطرف بينهما. وشمير هو رجل اليمين 

األيديولوجي المتطرف بينما ليبرمان هو شخص براغماتي«.

لكن المحلل السياس���ي ف���ي صحيفة »معاريف«، ش���الوم 

يروشالمي، تساءل في مقال نشره أمس االثنين، عن األسباب 

التي دفع���ت ليبرمان إلى أن يصبح مؤي���دا لكيري، وما الذي 

يجعل���ه براغماتي���ا ويطل���ق تصريحات ش���بيهة بتلك التي 

يطلق السياس���يون من أحزاب الوس���ط؟ ووفقا ليروش���المي 

فإن »اإلجابة واضحة. وه���ي أن ليبرمان موجود في حضيضه 

السياسي. فقبل سنة وربع الس���نة صنع التحالف بين حزبي 

الليكود وإس���رائيل بيتنا من أجل الس���يطرة عل���ى القائمة 

المش���تركة من الداخل، لكن هذا المشروع الذي كان ينبغي 

أن يضم���ن الحصول عل���ى 45 نائبا ف���ي االنتخابات الماضية 

فقد ثلث قوته، واعتبر ليبرمان بنظر أعضاء الليكود كشخص 

خطير. ولذلك فإنهم يرفضون قبوله بينهم«.

وأشار يروشالمي إلى أن ليبرمان واجه في السنوات األخيرة 

تحقيقات ضده بش���بهة ارتكابه مخالفات تتعلق بالحصول 

على رش���اوى وباالحتيال، وبعد ذلك ت���م اتهامه ومحاكمته 

بته���م االحتيال وخيانة األمانة. وقد برأته المحكمة من هذه 

التهم. لكن يروش���المي يرى أن ليبرم���ان »خرج خائر القوى« 

من هذه الش���بهات واالتهام���ات. وحاول تحس���ين مكانته 

بواس���طة الس���يطرة على بلدية القدس، لكنه مني بهزيمة 

س���احقة. ويتضح من اس���تطالعات الرأي األخيرة أن ليبرمان، 

إذا خاض االنتخابات بشكل مستقل على رأي قائمة إسرائيل 

بيتنا، فإنه سيفوز بخمسة أو ستة مقاعد فقط في الكنيست 

]علما أنه فاز في انتخابات الكنيست العام 1999 ب�15 مقعدا[. 

وهذا يعني أن ليبرمان بقي بدون ناخبين بعد أن قرر جمهور 

المهاجري���ن الروس أنه لي���س بحاجة إلى وصاي���ة ليبرمان. 

ودليل على ذل���ك أن كتلة ليبرمان في مجلس بلدية القدس، 

التي كانت مؤلفة من عضوين، محيت بالكامل في االنتخابات 

البلدية األخيرة«.  

ورأى يروشالمي أنه »في حالة الضعف هذه، يبحث ليبرمان 

عن تعزيز قوت���ه. واألميركيون هم مصدر قوة كبير. ويتذكر 

ليبرم���ان األيام الت���ي كان فيها وزير خارجي���ة منبوذ ]خالل 

والية نتنياهو الس���ابقة[، وعندها اضطر إلى س���حب تفسير 

غريب من أجل أو يش���رح عزلته. وقال حينها ’أنا ش���خصيا ال 

أريد المشاركة في المفاوضات ألني أسكن في المستوطنات، 

ويوجد بذلك تناقض مصالح’. وحس���بما ه���و معلوم لي، فإن 

ليبرمان لم ينقل سكنه ولم يغير مواقفه، لكنه ال يريد البقاء 

مرة أخرى خارج الباب«. 

»يجب إحضار 3.5 مليون مهاجر يهودي جديد إلسرائيل«

محللون: ليبرمان يقترب من األميركيين ضمن 
 محاولة لتعزيز قوته السياسية وزيادة فرصه لوراثة نتنياهو

*ليبرمان يدافع عن كيري: صديق حقيقي إلسرائيل ويقود العملية )التفاوضية( بصورة صحيحة*
 ويؤكد :فكرة تبادل األراضي والسكان هي جزء من تسوية مستقبلية *

إسرائيل تغض النظر عن أعمال بناء واسعة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية خاصة

لجنة في الكنيست تقر قانون تجنيد جديدًا للجيش اإلسرائيلي يشمل الحريديم 

ليبرمان: االقتراب من لغة »الوسط«.
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كيري يحاول صنع 
السالم بطرق متحايلة!

بقلم: أليكس مينتس )*(

لم يأخ���ذ أحد في إس���رائيل بصورة ج���ادة جون كي���ري )وزير 
الخارجي���ة األميركي( ف���ي بداية العملية السياس���ية، حين قال 
بأنه س���يدفع اإلسرائيليين والفلس���طينيين للجلوس على مائدة 
التف���اوض. غير أن هنري كيس���نجر كان قد قال، في حينه، بأنه ال 
توجد في إس���رائيل سياسة خارجية، وإنما سياسة داخلية تحدد 

وتصوغ سياستها الخارجية. 
إن الفارق بين كيري وس���لفه، الس���يناتور جورج ميتشل، الذي 
حاول القيام بتحرك مشابه في فترة الوالية  األولى للرئيس باراك 
أوباما وفش���ل في مس���عاه، هو أن كيري أدرك على الفور األهمية 
الحاسمة للضوابط والكوابح السياسية ألي اتفاق، ونجح في مناورة 
سياس���ية الفتة للنظر في جلب اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى 

مائدة المفاوضات مجددًا، وهو ما بدا في حينه أمرا غير ممكن.  
فكيف نجح كيري في ذلك، وما الذي يعنيه األمر بالنسبة لفرص 

التحرك األميركي حاليا؟
كان الموفد األميركي الخاص الس���ابق )ميتش���ل( إلى الش���رق 
األوس���ط، قد بذل طوال عامين جهودًا مضنية مصمما على عزمه 
دفع العملية السياس���ية بأي���ة طريقة، فبدأ بمطالبة إس���رائيل 
بتجميد أنش���طة البناء في المس���توطنات، وه���ي خطوة لم يكن 
بنيامين نتنياهو يمتلك من ناحية سياس���ية أغلبية مؤيدة لها 
في المجلس الوزاري المصغر، وواصل )ميتش���ل( بمطالبة رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس )أبو مازن( بإبداء تنازل ومرونة 
في مواضي���ع مثل »حق العودة« لالجئين. وقد نجح ميتش���ل في 
انتزاع موافقة من إس���رائيل على تجميد البناء في المستوطنات 

لمدة تسعة أشهر، ولكن ليس أكثر من ذلك. 
ف���ي المقابل، ف���إن كيري ت���رك جانبا المواضي���ع التي لم تكن 
هناك ثمة فرصة بش���أنها للحصول على تن���ازل من جانب أي من 
الطرفين، لكنه طرح جانبا مختلف���ا تماما- اإلفراج عن »إرهابيين« 

فلسطينيين- يمكن للطرفين أن يتعايشا معه سياسيا. 
كذل���ك فق���د كانت مس���ألة جدولة »إع���ادة االنتش���ار« للقوات 
اإلسرائيلية على أربع مراحل )»نبضات«( خطوة ذكية، ألن الرئيس 
الفلسطيني )أبو مازن( مستعد للتغاضي عن تصريحات إسرائيل 
بش���أن مواصل���ة البناء ف���ي المس���توطنات القائمة ف���ي الضفة 
الغربية وذلك م���ن أجل مواصلة عملية إطالق س���راح المعتقلين 
الفلس���طينيين من السجون اإلسرائيلية.  فالحكومة اإلسرائيلية، 
م���ن جهتها، لن تتفكك طالما أنه ال يوجد قرار بتجميد البناء في 
المس���توطنات، أو مفاوضات على أساس خطوط الرابع من حزيران 

.1967
لقد نجح كيري في المناورة بين الضوابط والكوابح السياس���ية 
للطرفين، وس���يواصل على األرجح المضي قدما في هذه الطريق. 
ومن أج���ل زي���ادة التأييد العام في إس���رائيل لالتفاق اس���تل 
كيري »أرنبا من طاقيته« تمثل ف���ي تأكيده على وجوب تقديم 
تعويض���ات للعائ���الت اليهودية الت���ي قدمت إلى إس���رائيل 
م���ن الدول العربي���ة كعائالت الجئة، محاوال بذلك كس���ب تأييد 
مجموعة سكانية كبيرة أخرى في إسرائيل لالتفاق الذي يسعى 
إلى التوصل إليه بين الجانبين.. وهو ال يلقي مس���ؤولية موضوع 
»التعويضات« عل���ى أي من الطرفين، وإنما يت���رك ذلك لعناية 

األميركيين وأطراف أخرى. 
كذل���ك نج���ح كيري ف���ي اجت���ذاب وتقري���ب وزي���ر الخارجية 
)اإلس���رائيلي( أفيغ���دور ليبرمان، الذي يش���كل ق���وة مهمة في 
االئت���الف الحكومي، وحصل أيضا على تأييد )وزير المالية وزعيم 
حزب »يوجد مستقبل«( يائير لبيد لخطته، وقد برهن كيري بذلك 

على أنه يتقن أصول اللعبة السياسية.  
ويمك���ن القول إنه )كيري( يس���عى، بطرق التحاي���ل، إلى صنع 

السالم.  
فقد نشر موفده، مارتين إنديك، بصورة مدروسة بنود االتفاق، 
مس���تهدفا بالدرجة األول���ى مجموعة رفيعة م���ن يهود الواليات 
المتح���دة، وذلك من أج���ل كس���ب تأييدها، أو عل���ى األقل عدم 
معارضته���ا لالتفاق. وبهذه الطريقة يعل���ن عن اتفاق اإلطار، بما 
يتيح لكال الطرفين طرح تحفظاتهما. إلى ذلك، فإن كيري وإنديك 
يبثان تصريحات وأق���واال متفائلة، حين يؤكد كالهما أن التحرك 
األميركي س���يتكلل بالنجاح، وبذلك يحاوالن تجنيد التأييد العام 
للتوصل إلى اتف���اق، وأكثر من ذلك زيادة ثمن فش���ل الطرفين، 

اللذين ال يرغبان في توجيه أصابع االتهام لهما. 
ويحذر كيري أيضا من أن الفش���ل س���يؤدي إلى فرض مقاطعة 

أوروبية على إسرائيل، وهو بذلك يرفع أيضا ثمن الفشل. 
م���ن هنا يمكن الق���ول إنه إذا ما واصل كي���ري هذه الطريق في 
تش���خيص وفهم الكوابح السياسية للطرفين في جميع المسائل 
والمراحل، فإنه س���يتمكن من تحقيق إنجاز، وهو يرى من جهته 
أن التوص���ل إلى اتفاق إطار س���يوفر على الم���دى القصير الزخم 

المطلوب للمضي قدما في العملية السياسية.  
ولدى كيري ما يعرضه على نتنياهو في المجاالت األكثر أهمية 
بالنسبة لرئيس الحكومة- في المفاوضات بين الدول الكبرى وبين 
إي���ران وذلك ألن كيري هو الذي يقود ويوجه التحركات المتعلقة 
بالملف النووي اإليراني، وكذلك في مواجهة س���ورية في موضوع 
نزع أس���لحتها الكيميائي���ة.  من هنا فإن لدى كيري ما يس���وقه 
وبالتالي من السابق ألوانه تأبين التحرك الذي يقوده على المسار 

اإلسرائيلي- الفلسطيني.  
إن م���ن األفضل، م���ن جهة إس���رائيل، إش���راك جامعة الدول 
العربية في المفاوضات، وذلك ألنه سيكون في إمكان إسرائيل، 
في إطار التنازالت التي ستقدمها للفلسطينيين ضمن االتفاق 
المحتم���ل، انت���زاع »جائزة« أكب���ر بكثير من الجامع���ة العربية 
وهي تطبيع العالقات م���ع جميع الدول الخليجية وفي مقدمها 
المملكة الس���عودية وكذلك مع دول أخرى عض���و في الجامعة 
العربية، فهن���اك يوجد »منبع« االقتص���اد الضخم الذي يمكن 
إلسرائيل أن تنهل منه. إن هذه »الجائزة« يجب أن يتضمنها أي 
اتفاق مستقبلي، وليس ترك ذلك كنتيجة مبهمة وغير محددة 

لالتفاق. 

)*( رئيس »معهد السياسة واالستراتيجيا« في »المركز المتعدد المجاالت- 

هرتسليا«، وهو أيضا خبير في شؤون المفاوضات االستراتيجية- السياسية.  

المصدر: الموقع االلكتروني لصحيفة »يديعوت أحرونوت«.  ترجمة خاصة.

توطئة

أخذت مسائل الهوية واالرتباط واالنتماء في السنوات األخيرة تهز وتقوض 

مفاهي���م اجتماعية مهيمن���ة، وتطرح أجندة اجتماعية وسياس���ية جديدة.  

فالمجتمع اإلس���رائيلي- كحال مجتمعات أخ���رى في العالم، وربما أكثر منها - 

يشهد في العقود األخيرة عملية تغيير في ضوء سيرورات العولمة التي يمر 

بها العالم بأس���ره، والتي تعبر عن نفس���ها من ضمن أشياء أخرى في انتشار 

وتغلغل االقتصاد واأليديولوجيا الني���و- ليبرليين، والحركات العابرة للحدود 

ورأس المال والخبرة والمعرفة والثقافية والطاقة البشرية. 

وتولد ه���ذه التغييرات- االقتصادي���ة والثقافي���ة والديمغرافية- نزاعات 

جدي���دة تفضي إلى تكوي���ن هويات جديدة، وإعادة تش���كيل وصوغ هويات 

قديمة . 

ففي إس���رائيل، على س���بيل المثال، أدت الهجرة الواسعة من دول االتحاد 

الس���وفياتي س���ابقا إلى تغيير وإعادة تش���كيل ليس الخريطة السياس���ية 

فحسب، وإنما أيضا التركيبة اإلثنية للمجتمع والمفاهيم المحلية لليهودية 

والتدين، وأثارت الهجرة من أثيوبيا في الوعي العام مجددًا موضوع العنصرية 

في إسرائيل، وش���كلت هجرة العمل منذ أوائل التسعينيات تحديا لمفاهيم 

المواطنة واالنتماء وحقوق المواطن واإلنسان في إسرائيل. 

وق���د خلقت التغيي���رات االقتصادية فرص���ًا جديدة أم���ام المجموعات في 

إس���رائيل، للتعبير عن والمحافظة على هويته���ا كما ولدت دافعيات جديدة 

لقي���ام تش���كيالت وأطر سياس���ية في مرك���ز الحلبة وخارجها. غي���ر أن هذه 

التغييرات االقتصادية أفرزت أيضا تقاطبا شديدا، ساهم في زيادة وتعميق 

الفجوات، ووضع قي���ودا ومعيقات جديدة  أمام المجموعات التي أقصيت إلى 

أسفل البنية الطبقية للمجتمع اإلسرائيلي.   

وهك���ذا ظه���رت وتطورت في إس���رائيل سياس���ة هويات تتش���ارك فيها 

مجموع���ات فاعلة وذات نف���وذ، مثل الرجال اإلش���كنازيين أو المس���تثمرين 

االقتصاديين، ومجموعات مهمش���ة، مثل الشرقيين من أبناء الطبقات الدنيا 

أو  النس���اء الفلس���طينيات. وترغم هذه المجموعات الضعيفة، أو المهمشة، 

المجموعات المس���يطرة على النظر بصورة انعكاس���ية إلى هويتها وموقعها 

في البنية االجتماعية. 

إن ه���ذه األمثل���ة الجزئية تدل على س���يرورات تغيير س���واء ف���ي البنية 

االجتماعي���ة، أو في المعاني واألبعاد التي تعط���ي المقوالت التصنيف التي 

تصوغ وتش���كل بنية المجتمع في إس���رائيل.  فالمركز االجتماعي، الذي كان 

لس���نوات طوال متجانس���ا نس���بيا، ومغلقا ومحافظا، تحول إلى مركز يتس���م 

بالتن���وع، وأخذت حدوده تفقد من صرامتها.  فيما تقوم مجموعات اجتماعية 

جديدة بمحاوالت للتقدم واالنتقال نحو المركز االجتماعي، بواس���طة تفسير 

متج���دد للمقوالت والمفاهيم والنظم االجتماعية القائمة، وهي بذلك تطالب  

بتوسيع نطاق التعريفات لمصطلح ومفهوم ال� »إسرائيلية«، وقواعد العضوية 

في المجموع اإلسرائيلي، كما تعبر أحيانا عن مطالب بإعادة تعريف المجموع 

ذاته.  في الوقت نفس���ه تجري أيضا عمليات من االنعزال والتقوقع ومحاوالت 

لتدعي���م وتعزيز الح���دود المجموعاتية بغية حماية الهوي���ات الجماعية أو 

المكانة الثقافية واالقتصادية. 

تسعى مجموعة المقاالت التي يضمها هذا الكتاب بين دفتيه إلى تفحص  

السيرورات المركبة الجارية في المجتمع اإلسرائيلي، والتي تعيد المجموعات 

االجتماعية بواس���طتها بناء وتشكيل حدودها االجتماعية والرمزية، وتسعى 

إلى تغيير أو إلى صون وتعزيز مكانتها وموقعها في التراتبيات االجتماعية 

وف���ي منظومات عالق���ات القوة. صحي���ح أن مق���والت ومف���ردات التصنيف 

»القديمة«، مث���ل اإلثنية والجن���در والطبقة والهج���رة والعلمانية والتدين، 

وحتى القومية، ما زالت تلعب دورا كمحاور قوة وسيطرة واستنساخ تراتبيات 

اجتماعية، غي���ر أن حدود ومضامين هذه المقوالت تتغي���ر، وهذه التغيرات 

تعيد تعريف الهويات والمجموعات وتتي���ح أيضا للمجموعات محاولة إعادة 

موضعة نفسها مجددًا في التراتبيات االجتماعية. 

إن التفسيرات الجديدة والهويات المعاد تعريفها والتموضعات االجتماعية 

المتج���ددة، المتاحة منها أو غير المتاحة، ه���ي المواضيع التي تبحث فيها 

مق���االت هذا الكتاب، فضال عن ذلك ف���إن المقاالت تتناول لقاءات وتقاطعات 

جدي���دة بين مقوالت التصني���ف االجتماعية القديمة.  فف���ي اللقاء المراوغ 

والديناميكي بي���ن الدين والقومي���ة واإلثنية والطبقية والجن���در والهجرة، 

ينشأ ويتش���كل مجتمع مركب وأكثر تعقيدًا. وفي مثل هذا المجتمع، يمكن 

على س���بيل المثال أن نجد ذوي األصول األوروبية- المهاجرين من روسيا- في 

مكانة متدنية، والذين يس���تخدمون تقاليد ش���ريحة المثقفين الروسية من 

أجل التموضع االجتماعي، كما يبين مقال يوليا لرنر، إلى جانب طبقة متوسطة 

علمانية، غير محدد بواس���طة صراع على الهيمنة السياس���ية، وإنما بواسطة 

نمط حياة واستهالك، كما يبين مقال غاي بن بورات.

من هنا فإن الس���ؤال  بشأن الكيفية التي تعرف بها المجموعة االجتماعية، 

وإلى أي مدى يمكن لها أن تعرف ذاتها، هو أيضا مسألة متغيرة إذن، وتشكل 

موضوعا لمفاوض���ات دائمة ومس���تمرة، وبالتالي فإن اإلجابة عليها ليس���ت 

موح���دة أو بدهي���ة.  ففي الكثير م���ن األحيان تجري التغيي���رات في األبعاد 

والمعان���ي الجماعية للهويات بطرق غير مباش���رة، وليس بواس���طة صراعات 

سياسية تتمحور حول األبعاد والدالالت االجتماعية للهويات.  

ولك���ن المجموعات ال تحظى كافتها بنفس المس���احة أو المدى من إمكانات 

االختي���ار، ذل���ك ألن الدولة- وكذل���ك مجموعات أخرى ف���ي المجتمع- تمارس 

نفوذه���ا وقوته���ا، وتعرف المجموعات »م���ن الخارج« ، وبذل���ك تحد من آفاق 

التغيير المتاحة أم���ام المجموعات الضعيفة.  وعليه، يتفحص الكتاب تبلور 

هويات سياس���ية جديدة، ويكشف عن سياس���ة هويات ال تفصح عن نفسها 

بهذا المعنى. 

تأييد احتجاج  صيف العام 2011

طرح احتجاج صيف العام 2011 مطلبا جماعيا بإحداث تغيير في العالقة بين 

الدولة وبي���ن المجموعات االجتماعية المختلفة المكون���ة لها )للدولة( وذلك 

عن طريق التركيز على المضمون االقتصادي الماثل في أس���اس هذه العالقة.  

كذلك فق���د وضعت حركة االحتج���اج في واجهة األجن���دة العامة مجموعات 

تضررت ج���راء التغيي���رات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن س���يرورات 

العولمة، والتي ظهرت للمرة األولى كمجموعات ذات هوية محددة مثل عمال 

المقاولة أو أمهات األطفال الالئي يرغبن في مواصلة العمل والحياة المهنية.

وتأتي ممارس���ات الدولة، في غير مرة، كرد فعل على تطورات عالمية تؤدي 

إلى نش���وء وتكون بنى وهوي���ات جديدة على حد س���واء.  فالعولمة، بكونها 

تنت���ج تغييرا في التنظيم الحيزي للعالق���ات االجتماعية واالقتصادية، تولد 

دافعيات وفرصا إلع���ادة تموضع أفراد ومجموعات، كذل���ك فإن صعود مراكز 

قوة غير إقليمية وال تخضع لس���يطرة الدولة، يش���كل تحديا لس���يادة الدولة 

ويطمس حدودها المفتوحة أمام انتقال رأس المال والمعرفة والخبرة العلمية 

والبضائع واألفراد. 

وإلى جانب النمو االقتص���ادي، فإن الهيمنة النيو- ليبرالية وزيادة النجاعة 

خريطة الهويات في إسرائيل باتت ديناميكية لكن أكثر تراتبية!

)من مقدمة كتاب جديد صدر عن »معهد فان لير« و»هكيبوتس الموحد«

 بعنوان: »الهويات، الحدود وحيزات التصنيف في المجتمع اإلسرائيلي«(

المرافقين للعولمة، وخطوط الش���رخ التي تفصل بي���ن الطبقات االقتصادية 

- االجتماعي���ة داخل الدول، وبين الدول الغنية والفقي���رة، تزداد تعمقا، كما  

ويتعزز جنبًا إلى جنب عدم الرضا واالحتجاج االجتماعي، مما يؤدي إلى ظهور 

سياسة هويات جماعية كرد فعل إزاء التهديد الذي تحمله العولمة. 

من هنا أيضا، يمكن القول إنه إذا كانت العولمة ظاهرة واس���عة وش���املة، 

فإنها »ال تس���حق كل ش���يء لتحيله إلى بنية موحدة ومتجانس���ة«، كما أنها 

تخف���ي وتطمس هويات في ما يش���به عملية متجددة م���ن العصرنة.  وعلى 

الرغم من قوة تأثير السيرورات الكونية والهيمنة النيو- ليبرالية، المنفصلة 

ظاهريا ع���ن الهويات المحلية أو القومية، فإنه م���ا زال هناك في نظر معظم 

الناس مغزى وأهمية للمجموعة القومية وللهوية الدوالنية واإلقليمية وذلك 

ألس���باب عاطفية ومادية مصلحية. ولعل الش���عبية الكبيرة التي يحظى بها 

موقع »ميني- إسرائيل« االلكتروني والعاطفة الوطنية الجلية التي يولدها في 

صفوف غالبية متصفحيه وزواره، يبرهنان على ذلك بوضوح، كما يستدل من 

مقال ميخائيل بايغا، الذي تضمه مجموعة المقاالت في هذا الكتاب. 

وهك���ذا فإن الهوية القومية، التي كانت ج���زءا ال يتجزأ من الدولة القومية، 

والت���ي تماثلت م���ع العصرنة، تواج���ه تحديين: األول يتمث���ل في مواجهة 

التغيي���رات الكونية التي تنتج هويات عاب���رة للقوميات، تقّوض خصوصية 

الهوية القومية، وتصارع على مكانتها مس���تعينة في بعض األحيان بأدوات 

العولمة. أما التحدي الثاني المفروض على الهوية القومية، المتجانس���ة  في 

الظاه���ر، فهو تنامي قوة هويات جماعية منافس���ة وال���ذي يحدث كجزء من 

رفض محلي لسيرورات العولمة والنيو- ليبرالية، متكئا على استغالل الفرص 

الجديدة التي تفتح في العالم الكوني/ العولمي. 

وعلى س���بيل المثال، يبين عدد م���ن مقاالت الكت���اب أن مجموعات معينة 

تفضل ط���رح هويات تؤجج ح���دة العالقة بين التعصب الدين���ي والقوموية 

كسبيل للتصدي لتهديدات العولمة والنزعة الغربية.  في المقابل، يستعين 

المهاج���رون بمقوالت ومفاهيم ثروة ثقافية مس���توردة وذلك بغية موضعة 

أنفس���هم في البنية االجتماعية، في الوقت الذي يتعاطى فيه اإلسرائيليون 

»القدماء« مع »المكان اإلس���رائيلي« بمصطلحات ومفاهيم راس���خة في ثقافة 

االستهالك. 

في داخل هذا الس���ياق الرحب لعمليات التغيير الداخلية والخارجية- سواء 

تل���ك التي فرضتها الدولة أو تلك يحدثها األفراد الفاعلون- ترتس���م خريطة 

ديناميكية للهويات في إس���رائيل، وهي خريطة أكثر تنوعا وثراء، لكنها في 

الوقت ذاته أيضا خريطة أكثر تراتبية.  ففي أعقاب دخول مجموعات جديدة 

إل���ى المجتمع اإلس���رائيلي والتغيي���رات التي طرأت على طاب���ع المجموعات 

القديمة، اتس���عت وتعمقت فجوات القوة إلى حد أضحى فيه مستوى انعدام 

المس���اواة في إسرائيل، من أعلى المس���تويات في العالم الغربي حاليا.  ففي 

العام 2005 احتلت إسرائيل، على هذا الصعيد، المكان الثالث بين دول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(.  وفيما ش���هد مستوى عدم المساواة 

في العقد األخير انحسارًا وتراجعا في هذه الدول، فقد طرأ عليه في إسرائيل، 

في العام 2009، ارتفاعا ملحوظا )من 3878ر0 حسب مؤشر جيني، إلى 392ر0(.  

فق���د بلغ نصيب العش���رين األدنى في إجمالي المدخوالت في إس���رائيل في 

ذلك العام 6% فقط، في حين بلغ نصيب العش���رين األعلى 40%، وترتكز هذه 

البنية غير المتس���اوية على محاور القوة »القديمة«- الطبقة، الجندر، اإلثنية، 

العرق، القومية والهجرة- والتي ما انفكت تمثل العوامل الرئيسة التي تصوغ 

عالقات القوة في المجتمع اإلسرائيلي.  وتشكل االعتراضات على بنية عالقات 

القوة هذه، سواء الس���افرة منها أو الناعمة والمستترة، استراتيجيات إلعادة 

التموض���ع، وعليه فهي تش���كل أيضا عامال فاعال في عملي���ات البناء لخريطة 

الهويات والبنية االجتماعية. 

المواقع والتموضع والحدود
االجتماعية وانعدام المساواة

مال التحليل السيوس���يولوجي إلى تفحص السيرورات االجتماعية، الكونية 

والمحلية، والفجوات االجتماعية وعدم المساواة، كظواهر بنيوية »مفروضة من 

فوق« على األفراد.  وتفترض هذه التحليالت البنيوية أن الدولة ومؤسساتها، 

أو السوق الرأسمالية العالمية ومؤسساتها، هي العوامل الرئيسة في انعدام 

المس���اواة.  وعلي���ه فقد ركز التحلي���ل على العوامل في مس���توى »الميكرو«، 

مفترضا أن األفراد كافة يعانون منه )عدم المس���اواة( بصورة متشابهة.  في 

العقدين األخيرين انتقل علم االجتماع إلى تفحص المسائل المرتبطة بهوية 

المجموعات واألفراد، ومن هنا فقد انخرط هذا الكتاب في هذا التوجه، هادفا 

إل���ى اقتراح تحليل )نظري( مجرد يتفحص مس���ألة كيفية تش���كل المقوالت 

االجتماعية، وكيف يعبر عنها النس���اء والرجال المنتمون إليها، وتتحول إلى 

أساس للتطبيقات والسلوكيات االجتماعية.

ويقترح ميشيل المونت تفحص الكيفية أو الطريقة التي يعبر بها الفرد عن 

المقوالت والتقسيمات البنيوية بواسطة مصطلح الحدود الرمزية التي تتشكل 

خ���الل عالقات اجتماعية.  والحدود الرمزية حس���ب المونت هي تش���خيصات 

اصطالحية يس���تخدمها في تصنيف األفراد والمواضيع والممارسات وحتى 

الزمن والحيز. 

ويتيح مصطلح الحدود تش���خيص الكيفية الت���ي يعيش ويعبر بها األفراد 

ع���ن البنية االجتماعية ويمكن لنا بواس���طة مصطلح الحدود أن نس���توضح ما 

هي المفاوضات اليومية التي يجريها األفراد مع هذه المقوالت والتصنيفات، 

وأين تقيدهم وفي أية مواقع يمكن لها أن تعظم من ش���أنهم، وباألس���اس، 

ما هي التصنيفات )الفئات( التي يفضلون التماثل معها أو االبتعاد عنها.

فض���ال عن ذلك فإن تحليال من هذا الن���وع يتيح إظهار األماكن األخرى التي 

تح���ول فيها دون مثل هذا التماثل.  وبذلك ف���إن مصطلح الحدود يمكننا من 

الوقوف على الديناميكية المركبة إلنتاج الهوية واستنس���اخها كس���يرورة 

يتش���ارك فيها الوكيل والبني���ة االجتماعية، ويعبر عن ه���ذه الديناميكية 

بواس���طة مصطلح »رس���م الحدود«، الذي يتي���ح تحليال اجتماعي���ا يربط بين 

مستوى البنية وبين مستوى الفرد. 

وعندم���ا تتحول الح���دود الرمزية إلى مس���لمات فإنها تترج���م إلى حدود 

اجتماعية، بمعنى إلى بنى وأش���كال من عدم المس���اواة ف���ي توزيع الموارد 

والفرص، أو إلى أش���كال من اإلقصاء والعزل، وعليه ف���إن الحدود الرمزية هي 

حدود حقيقية ومهمة، تماما مثل الحدود االجتماعية، ومن هنا فإن مصطلحات 

تش���كل الحدود الرمزية تتيح لنا رؤية عملية البن���اء األيديولوجية التي تبرر 

انعدام المس���اواة االجتماعية. وفي بعض األحيان تبدو الحدود الرمزية جلية 

وس���افرة للغاية إلى حد أنها تحل مكان الحدود االجتماعية وهكذا، فإن فشل 

محاولة بروس���بر كوهن، »بطل« مقال يارون تسور، في االندماج في المؤسسة 

اإلشكنازية في بداية عهد الدولة )إسرائيل(، ينطوي على إضاءة بشأن سفور 

الحدود الرمزية  القائمة بين مقولتي »أش���كنازي« و«شمال إفريقي« في تلك 

الفترة. 

ويس���اعد مصطل���ح »هابتوس« الذي س���كه عال���م االجتماع بيي���ر بورديو، 

ف���ي فهم أجهزة وأدوات رس���م الح���دود،  وقد قصد بوردي���و بهذا المصطلح 

منظومة مكتس���بة من التفضيالت والكفاءات والمؤهالت ومقوالت التصنيف 

وط���رق التفكي���ر والتحليل التي تس���م مجموعات بعينها.  وبحس���ب بورديو 

ف���إن ال� »هابتوس«، يقف خلف أي نش���اط اجتماع���ي وأن مكوناته هي التي 

ترس���م الحدود، فهو الذي يوفر المبادئ لنش���وء وتنظيم وتكريس المصالح 

والس���لوكيات والممارس���ات التي ينظر إليها من قبل أعضاء مجموعة معينة 

على أنها بدهية. 

ثمة مصطلح آخر يمكن أن يساهم في فهم أدوات وأجهزة رسم الحدود، 

وهو مصطلح »التموضع« الذي طوره روم هاري، واقترحه كبديل ديناميكي 

للمصطلح الساكن نسبيا »وظيفة«، وذلك بغية التركيز على تفحص عملية 

تموضع الفرد، من ناحية الهوية، في البنية والتركيبة االجتماعية، والنظرة 

لهذه العملية.  وقد اس���تخدم مصطلح » التموضع« في سياق مقاالت هذا 

الكتاب، بغية اإلش���ارة إلى، وإيضاح، عملية التموقع المكانة في التراتبية 

االجتماعية وفي المنظومات المختلفة لعالقات القوة.  والتموضع هو إعادة 

رسم الحدود على أس���اس التغييرات الحاصلة في الوضعيات االجتماعية 

الت���ي تؤثر على ال���� »هابتوس« والتغيي���رات في أنماط وصي���غ التفكير 

المكونة له. 

وتشير مقاالت الكتاب كافة، بصورة مباشرة وغير مباشرة، إلى طرق وأشكال 

وعمليات رس���م وبناء الحدود التي تكون نهايتها )المؤقتة دائما( التموضع 

داخل ال� »كليدو س���كوب« )منظار النماذج المتغي���رة( التراتبي للمجتمع في 

إسرائيل.  

]ترجمة س. عياش[ 

احتجاج صيف 2011: خلفيات اجتماعية وهوياتية.



3 الثالثاء 2014/2/11 م الموافق 11 ربيع الثاني 1435 هـ  العدد 326 السنة الثانية عشرة

كتب برهوم جرايسي:

أكد تقرير »مركز أدفا للقضايا االقتصادية االجتماعية« الس���نوي 

»ص���ورة الوضع االجتماعي 2013«، اتس���اع الفجوات االجتماعية بين 

الش���رائح المختلفة، وتبقى الفجوة األكبر بين الع���رب واليهود، إذ 

أن أوض���اع اليهود ارتفعت، بينما تردت أوض���اع العرب، وأن الفجوة 

اتس���عت بشكل كبير في الس���نوات ال� 11 األخيرة، وهذا يبرز بشكل 

واض���ح في معدالت الرواتب، التي أبق���ت أيضا على فجوة كبيرة بين 

اليه���ود الغربيين »األش���كناز« واليه���ود الش���رقيين، وبين الرجال 

والنساء. 

ويس���تعرض التقرير سلس���لة من الجوانب، التي تعكس الصورة 

االجتماعية في إسرائيل، على المس���توى العام، ومستوى الشرائح، 

ويس���تند التقرير إلى معطيات العام 2012، التي تضمنتها سلسلة 

م���ن التقارير الرس���مية الصادرة ع���ن عدة مؤسس���ات، مثل مكتب 

اإلحصاء المركزي ووزارة المالية وسلطة التشغيل ومؤسسة الضمان 

االجتماعي ووزارتي التعليم والرفاه وغيرها.

النمو االقتصادي
يخص���ص التقرير بندا ح���ول النمو االقتصادي في إس���رائيل 

ف���ي الس���نوات األخيرة، وجاء في���ه أن إس���رائيل واجهت األزمة 

االقتصادية بنجاح، مقارنة مع الدول األوروبية، إذ أن معدل النمو 

االقتص���ادي في إس���رائيل ما بين العام 2006 والع���ام 2012، بلغ 

15ر4% س���نويا، مقابل نسبة تقل عن 7ر0% سنويا في دول اليورو 

في نفس الفترة. 

ويتوقع التقرير أن تكون نسب النمو االقتصادي في إسرائيل في 

الس���نوات المقبلة أعلى مما هي عليه في دول اليورو، إذ أن النمو في 

2013 من المتوقع أن يكون قد ارتفع بنسبة 7ر3%، وفي العام الجاري 

2014 بنسبة 4ر3% ونسبة ش���بيهة في العام المقبل 2015، شرط أن 

ال تك���ون قالقل أمنية، حس���ب ما جاء في التقرير، مقابل نس���ب في 

الس���نوات الثالث على التوالي في دور اليورو تراجع ب� 4ر0% وارتفاع 

ب� 1% و6ر%1.

ورغم ه���ذه الفجوة في نس���ب النمو، فإن مع���دل الناتج للفرد 

الواح���د في إس���رائيل أقل بكثي���ر مما هو عليه ف���ي غالبية دول 

اليورو. ويؤكد التقرير حاجة إسرائيل إلى نسب نمو شبيهة بتلك 

التي في الش���رق األقصى مثل الصين والهند وغيرهما، إذ أرادت 

االقت���راب من معدل الناتج للفرد في ال���دول األوروبية المتطورة. 

ويش���ير التقرير إلى أن معدل االرتفاع الس���نوي للناتج للفرد في 

إس���رائيل ما بين العامين 2006 و2012 كان 5ر2%، مقابل 5ر9% في 

الصين و5ر5% في الهند. 

ويش���ير التقري���ر إلى أنه في فت���رات القالقل األمني���ة في داخل 

إس���رائيل، مثل االنتفاضتين األولى والثانية، كان النمو االقتصادي 

يتقلص، وُيصدر مركز أدفا مّرة كل عامين، تقريرا تحت عنوان »ثمن 

االحت���الل«، ومن المفت���رض أن يصدر التقري���ر الجديد حتى نهاية 

النص���ف األول من العام المقبل، وقد أش���ار التقرير الس���ابق إلى أن 

السالم سيرفع النمو االقتصادي في إسرائيل سنويا بما بين 1% إلى 

5ر%2.

ويبلغ معدل الناتج للفرد في إس���رائيل قرابة 33 ألف دوالر، مقابل 

42 أل���ف دوالر في ألمانيا و52 ألف دوالر في الواليات المتحدة، إال أن 

في إس���رائيل ما بين 25% إلى 30% من الناتج هو ناتج عس���كري، ما 

يعني أنه من دون ه���ذا الناتج، فإن معدل الناتج المدني يكون أقل 

مما ينش���ر رسميا، كذلك يشار إلى أن توزيع الناتج من حيث القدرة 

على الوصول إلى الموارد والميزانيات والمس���توى المعيشي، ليس 

متساويا في إسرائيل، وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أن معدل الناتج 

للفرد العربي في إس���رائيل ما بين 10 آالف إلى 11 ألف دوالر، ما يرفع 

معدل الناتج للفرد اليهودي  إلى ما فوق 36 ألف دوالر.

العرب: بؤس الرواتب والبطالة
يظهر من التقرير أن الفجوات التاريخية في أوضاع العرب واليهود 

اتسعت بشكل كبير في العام قبل الماضي 2012، ففي حين تحسنت 

أوض���اع اليهود بقليل، فقد س���اءت أوضاع الع���رب. ويؤكد التقرير 

معدالت البطالة، ففي حين أن نس���بة البطالة العامة في إس���رائيل 

في حدود 5ر6%، فإنها بين اليهود تقل بش���كل دائم عن 5%، بينما 

النسبة لدى العرب تتراوح ما بين 23% إلى 25%، وأسوأ نسب البطالة 

نجدها في بلدات الجنوب )صحراء النقب(، إذ تتراوح البطالة في تلك 

البلدات وفق معطيات ش���هر تشرين األول الماضي ما بين 31% إلى 

37% بالمع���دل، إذ أن هناك بلدات منكوبة بنس���بة اعلى مثل قرية 

اللقي���ة التي تصل فيها النس���بة إلى أكثر م���ن 42%، بينما البطالة 

في مدينة راه���ط، ثاني المدن العربية من حيث عدد الس���كان )55 

ألفا(، تصل فيها البطالة إلى 5ر32%، كما نجد نسبا عالية في بلدات 

الوس���ط والشمال، إذ تصل البطالة في مدينة إم الفحم، ثالث المدن 

العربية، إلى نس���بة 30% في المعدل وفي بلدات الشمال، تتراوح ما 

بين 22% وحت���ى 27%، وفي مدينة الناصرة، كب���رى المدن العربية، 

تتجاوز البطالة نسبة 14% بقليل.

واس���تعرض التقرير معدالت الرواتب منذ العام 2002 وحتى العام 

2012، وتبين أن معدل رواتب اليهود األش���كناز في العام 2002، كان 

يعادل 126% من معدل الرواتب في حينه، ولدى اليهود الش���رقيين 

100% من معدل الرواتب العام، أما بين العرب فقد كان المعدل %71، 

إال أنه منذ ذلك الحين بدأت األمور تزداد س���وءا لدى العرب، إذ هبط 

معدل الرواتب بينهم إلى 66% من معدل الرواتب العام، بينما ارتفع 

معدل الرواتب لدى اليهود األش���كناز إلى 142% واليهود الشرقيين 

إلى %109.

وهذه المعطيات تعني أن مع���دل رواتب العرب يصل إلى 4ر%46 

من معدل رواتب األشكناز، و60% من رواتب اليهود الشرقيين.

وكان تقرير الفقر الرسمي في إسرائيل، الصادر في نهاية 2013، 

 على أن الفقر بين العرب ما زال عميقا، وبنسبة 
ّ

عن العام 2012، قد دل

تص���ل إلى أربعة أضع���اف الفقر بين اليهود، وحتى في حس���اب ما 

يصل الفارق إلى س���تة أضعاف. فقد قال التقرير إن الفقر شهد في 

الع���ام 2012 تراجعا طفيفا من 24% في الع���ام 2011 إلى 5ر23% في 

العام 2012، وعل���ى الرغم من أن الفقر تراجع بش���كل طفيف، وألول 

م���ّرة بين العرب، إال أن الفجوة بقيت كبيرة جدا بين العرب واليهود، 

فنس���بة الفقر على مس���توى األفراد بين اليهود ف���ي حدود 6ر%15، 

بينما بين العرب ترتفع إلى 5ر50%، أما بين األطفال فإن نسبة الفقر 

الع���ام في ح���دود 33%، وبين أطفال اليهود وحده���م، نحو 5ر%21، 

لترتفع بين أطفال العرب إلى 5ر%59.

لكن في حال تم فصل اليهود المتدينين المتزمتين »الحريديم«، 

الذين يعيشون حياة تقش���فية اختيارية، ويرفضون االنخراط كليا 

في س���وق العمل، عن س���ائر اليهود، فإن نس���بة الفقر بين اليهود 

تنخفض إلى ما دون 11%، والحال نفس���ه بي���ن أطفال اليهود، إذ أن 

نس���بة الفقر بين اليهود من دون الحريديم تنخفض هي أيضا إلى 

.%11

ويقول مركز »أدفا« في تقريره إن الفقر بين العائالت في إسرائيل 

ارتف���ع منذ الع���ام 2002 إلى الع���ام 2012 بنس���بة 1ر7%، ولكن بين 

العائ���الت اليهودي���ة وحدها ارتف���ع بنبة 4ر1%، أما بي���ن العائالت 

العربية فقد ارتفع بنسبة %14.

ونرى أن الفقر على مس���توى العائالت في إسرائيل كان في العام 

2002 بنسبة 1ر18% وارتفع في العام 2012 إلى 4ر19%، وبين العائالت 

العربية وحدها، كان الفقر في العام 2002 بنسبة 6ر47% ليرتفع في 

العام 2012 إلى 3ر54%، وبي���ن العائالت اليهودية 9ر13% في العام 

2002 ليرتفع إلى 1ر14% في العام 2012.

فجوات الرواتب وحال النساء
الفج���وات في الرواتب ال تتوقف عند جوان���ب القومية والطائفية 

والجنس، بل أيضا على المستوى العام، إذ أن 73% من األجيرين في 

إسرائيل يتقاضون من معدل الرواتب وما دون، مقابل 27% يتقاضون 

من معدل الرواتب وأعلى، وهذا ما يجعل معدل الرواتب في إسرائيل 

مجرد أرقام، وال يعكس واقع الحال. ولهذا نرى في إس���رائيل معدل 

األجور الرس���مي، الذي يصل في هذه المرحلة إلى 9400 ش���يكل وما 

يع���ادل 2680 دوالر، ومعدل األجور الفعلي الذي يصل إلى نحو %66 

من معدل األجور الرسمي.

وبّين التقرير، واس���تنادا إلى معطي���ات 2011، أن أقل من 31% من 

األجيرين في إس���رائيل يحصلون على راتب الح���د األدنى وما دون، 

وأقل من 11% يحصلون على م���ا بين راتب الحد األدنى وحتى نصف 

معدل األجور، وأق���رب إلى 20% يحصلون على ما بين 50% من معدل 

األج���ور إلى 75% من مع���دل األج���ور، وأقل من 12% م���ن األجيرين 

يحصلون على معدل األجور.

وه���ذا يعني أن 7ر72% من األجيرين في إس���رائيل يحصلون على 

معدل األجور وما دون، وهذه نس���بة أعل���ى مما كانت عليه في العام 

2002، حينم���ا كانت النس���بة 9ر71%، بينما 1ر28% حصلوا على راتب 

أعلى من المعدل العام، مقابل 4ر27% في العام 2011.

ويق���ول التقري���ر إن الفجوة بي���ن رواتب الرجال والنس���اء قد 

تقلصت من العام 2002 إلى 2011، ولكنها ال تزال واس���عة، ففي 

حين كان معدل رواتب النس���اء في الع���ام 2002 نحو 5ر61% من 

معدل رواتب الرجال، فقد ارتفعت هذه النس���بة في العام 2012 

إلى أكث���ر بقليل من 66%، وف���ي هذا الباب أيض���ا، فإن الفجوة 

كبيرة جدا بين معدل رواتب النساء اليهوديات، ورواتب النساء 

العربي���ات، رغم أن انخراط األخيرات في س���وق العمل ال يتعدى 

30% مقابل 55% من النساء اليهوديات، بفعل سياسة التمييز، 

وحس���ب تقارير س���ابقة، فإن معدل أجور النس���اء العربيات في 

حدود 45% من مع���دل األجور العام، وترتفع هذه النس���بة لدى 

النس���اء اليهوديات إلى 72%، أي أعلى من نس���بة رواتب الرجال 

العرب بشكل عام.

اليهود الشرقيون
إن نظرة تعمق أكثر في حيثي���ات هذا التقرير تجعلنا نعرف إلى 

أين وصلت إس���رائيل بعد 65 عاما، في م���ا تدعي بأن عهد االحتراب 

والف���وارق الطائفية قد ول���ى، إذ ظهر جليا اس���تمرار تدني أوضاع 

اليهود الش���رقيين مقارنة باليهود الغربيين »األشكناز«، وبفجوات 

واسعة في كافة مجاالت الحياة.

وأظه���ر تقري���ر مرك���ز »أدف���ا« الف���وارق الكبيرة ف���ي األوضاع 

االقتصادية االجتماعية بين اليهود األشكناز واليهود الشرقيين، 

فمث���ال، يصل معدل رواتب اليهود األش���كناز إلى 142% من معدل 

األجور العام، بينما تهبط هذه النسبة بين اليهود الشرقيين إلى 

109%، م���ا يعني أن معدل رواتب اليهود الش���رقيين يعادل %76 

من معدل رواتب األش���كناز، وهذه فجوة توس���عت عما كانت عليه 

في العام 2002، إذ كان معدل أجور الش���رقيين في حدود 80% من 

معدل أجور األشكناز، وكان معدل أجور العرب أيضا في ذلك العام 

أكث���ر مما هو عليه اليوم، إذ كان يش���كل 71% م���ن معدل األجور 

العام وأجور الشرقيين، و56% من أجور األشكناز، بدال من 46% في 

العام 2011.

واألمر ذات���ه نجده في البطالة، فقد اس���تعرضنا معطيات البطالة 

الرهيب���ة بي���ن الع���رب، ولكن ف���ي الدرج���ة الثانية يح���ل اليهود 

الش���رقيون، ففي حي���ن أن مع���دل البطالة هو 5ر6%، فإنه حس���ب 

معطيات تش���رين األول الماضي، التي يس���تعرضها تقرير »أدفا«، 

كل البلدات اليهودية، التي فيها نس���بة البطال���ة من 9% وما فوق، 

هي بلدات اليهود الش���رقيين، واكثرها في الجنوب يروحام- 4ر%17 

وديمونا- 6ر16% وأوفكي���م- 2ر14% وكريات مالخي- 2ر13% وكريات 

ج���ات- 2ر11%، كما نرى في الش���مال مدينة عكا، التي فيها نس���بة 

البطال���ة 5ر15%، وه���ذا ليس ألن نس���بة العرب فيه���ا 27%، بل ألن 

اليهود فيها باألساس من اليهود الشرقيين.

في المقابل، فإن نس���ب البطال���ة في منطقة حيف���ا، حيث غالبية 

يهودية من الغربيين، تصل إلى 2ر5%، وفي منطقة تل أبيب الكبرى 

تقل عن 5ر%3.

وتسري أوضاع اليهود الشرقيين على مجاالت أخرى خاصة التعليم 

وتدن���ي مع���دالت التحصيل العلمي على المس���تويين المدرس���ي 

والجامعي.

وقد تحدثت تقارير كثيرة في إسرائيل عن أن االرتقاء في التدريج 

الوظيفي وتسلم وظائف ومناصب عليا ما زال صعبا في وجه اليهود 

الش���رقيين، مقارنة بما هي الحال لليهود الغربيين. فمثال، لم يكن 

في إس���رائيل أي رئيس وزراء ش���رقي، مقابل رئيسي دولة من أصل 

ثمانية أحدهما يقبع في السجن، أما الوزارات الرفيعة، مثل خارجية 

وأمن ومالية وتعليم، فقد كان مرور الشرقيين فيها مرورا عابرا وهي 

حاالت قليلة جدا، وكذا األمر بالنس���بة للوظائف الحكومية الرفيعة، 

وقيادات األجهزة العسكرية واألمنية.

كم���ا واجه اليه���ود الش���رقيون سياس���ة تحقير وإهان���ة ونظرة 

االس���تعالئية من الش���ارع اإلس���رائيلي وحتى أعلى هرم المؤسسة 

الحاكم���ة بأذرعها، وج���رى تجميعهم في أحياء طغ���ى عليه الفقر 

والب���ؤس، وحتى اليوم فإن مصطلحي »أحي���اء الفقر« و«بلدات الفقر« 

مرادفان لليهود الشرقيين.

أنا أعتقد أنه ينبغي الس���عي إليه، يجب أن يش���مل 

فك���رة نهاية المطالب وترتي���ب العالقات بين دولة 

إس���رائيل والدولة الفلس���طينية، فإن اعترافا كهذا 

يعني االعتراف بالدولة القومية الفلسطينية أيضا. 

وأعتق���د أن هذا مطلب فلس���طيني أيضا، من ناحية 

علم الدولة وقوميتها وثقافتها وتراثها وغير ذلك. 

وفرنس���ا، مثال، هي دولة قومية وهناك دول كثيرة 

غيره���ا، وأعتقد أن النق���اش حول الدول���ة القومية 

هدفه إحباط العملية السلمية أكثر من كونه نقاشا 

جوهريا«.

)*( إذا كان الهدف هو إحباط العملية السلمية، لماذا 

أعلن هرتسوغ الذي يعتبر نفسه ضمن معسكر السالم 

اإلسرائيلي، موقفا كهذا؟

غوطفاي���ن: »األم���ر معاك���س، فأنا أعتق���د أن هذا 

مطلب لي���س إش���كاليا. وفهمي لألم���ور أن معارضة 

الفلسطينيين هو جزء من الحراك التفاوضي...«.

)*( أنـــت تعلم أنـــه يتم ربط مطالبة الفلســـطينيين 

باالعتـــراف بالدولة القوميـــة اليهوديـــة بقضية حق 

العودة وإسرائيل تطالبهم بالتنازل عن هذا الحق.

غوطفاين: »نعم. والس���ؤال هو ما ه���ي المقاييس 

بش���أن حق العودة. ويبدو ل���ي أن التوصل إلى اتفاق 

دائم يقضي باالتف���اق على إنهاء المطالب المتبادلة 

م���ن كال الجانبين. وال يمكن التوصل إلى اتفاق بحيث 

يت���م في التال���ي االدعاء أن���ه اتفقنا ح���ول الناحية 

اإلقليمية، ول���م نتفق على حق العودة وقضايا أخرى. 

وبرأيي أنه من خالل االتفاق بين الجانبين، س���يتعين 

على إس���رائيل أن تدفع الثمن بالتن���ازل عن الضفة، 

بينم���ا الثمن ال���ذي س���يدفعه الفلس���طينيون هو 

االعتراف بالدولة القومية اليهودية. وفي هذا اإلطار، 

فإنه إذا أصر الفلس���طينيون على ح���ق العودة فإنه 

لن يكون هناك اتفاق. وال أرى أحدا في إس���رائيل، وال 

حتى داخل اليس���ار اإلسرائيلي، يمكن أن يوافق على 

اتفاق ال ينه���ي قضية حق العودة. ولذلك أعتقد أنه 

ربما سيتم التوجه إلى اتفاقيات مرحلية. لكن اتفاقا 

كهذا س���يكون مرحليا من الناحي���ة اإلقليمية أيضا. 

وهناك أصوات تتعالى في إس���رائيل تقول إنه إذا لم 

يكن باإلم���كان التوصل إلى اتفاق فدعونا نذهب إلى 

خطوات أحادية الجانب. ودعونا نرس���م حدودنا. وأنا 

شخصيا ال أؤيد الخطوات األحادية الجانب«.

)*( هل توجد إمكانية كهذه من جانب إسرائيل؟

غوطفاين: »هذا ش���بيه بخط���ة االنفصال عن قطاع 

غزة«.

)*( هـــل تعتقد أن نتنياهو قـــادر على تنفيذ خطوة 

كهذه؟

غوطفاي���ن: »ال أعرف إذا كان نتنياهو س���ينفذ أمرا 

كهذا، لكنه ليس الخيار السياس���ي الوحيد. إذ تجري 

انتخاب���ات بي���ن حين وآخ���ر. ولكني دعن���ي أقول إن 

البدائ���ل المطروحة حاليا هي إما اتفاق أو اس���تمرار 

الوض���ع القائم أو خط���وة أحادية الجان���ب. وفي حال 

استمر الجانب الفلسطيني في رفضه التنازل عن حق 

العودة ورف���ض االعتراف بالدولة القومية اليهودية، 

فهذا يعني أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق. وفي وضع 

كهذا فإني ال أتوقع الخير لكال الجانبين«.

الخارجيـــة  وزيـــر  بتصريحـــات  يتعلـــق  فيمـــا   )*(

اإلســـرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في الفتـــرة األخيرة، إذ 

أصبـــح فجأة يؤيد اتفاقا مع الفلســـطينيين، وصرح بأن 

»ســـالمة الشعب أهم من سالمة البالد«. كيف ترى هذه 

التصريحات وخاصة أنها صادرة عن مستوطن؟

غوطفاي���ن: »ليبرمان هو ش���خصية معق���دة. ورغم 

أنه يس���كن في مس���توطنة، فإنه يط���رح، منذ فترة، 

موقفا ليس ش���بيها بموقف حركة االستيطان ’غوش 

إيمونيم’. وهو يرى أن دولة إسرائيل يجب أن تتوصل 

إلى اتفاق م���ا، ومفهومه التفاق كه���ذا مختلف عن 

مفهوم اليس���ار اإلس���رائيلي، لكنه ال يؤمن بقدسية 

الب���الد وما إلى ذلك. ويرى ليبرم���ان أنه يجب تنظيم 

الوضع عند الحدود وأنه باإلمكان التنازل عن مناطق«.

)*( ليبرمان يتحدث عن »تبادل أراض وسكان« أيضا.

غوطفاين: »م���ا يقوله ليبرمان ه���و تحريك الحدود 

لتصبح غرب مدينة أم الفح���م، وبإمكانك أن ترى من 

خالل موقف���ه هذا أنه ال مكان لديه لقدس���ية البالد. 

ولذل���ك، أعتق���د أن م���ن الخط���أ النظر إل���ى ليبرمان 

كمستوطن. وهو يعبر عن قسم من اليمين اإلسرائيلي 

غير االس���تيطاني، ويوجد مثل ه���ؤالء. ولذلك هو ال 

يتحدث عن قدسية البالد وحقوق األجداد، وإنما ينظر 

إلى المصالح والترتيب���ات األمنية. باختصار، ليبرمان 

ليس نموذجا كالسيكيا للمستوطن«.

)*( ما مدى انتشـــار دعوة ليبرمـــان إلى »تبادل أراض 

وسكان« في المؤسسة السياسية اإلسرائيلية؟

غوطفاين: »ال أعتقد أنها منتشرة. وهذا الموقف ال 

يلقى تأييدا واس���عا في الرأي العام اإلسرائيلي، كما 

أن���ه موجود في هامش النقاش العام في إس���رائيل. 

ويبدو ل���ي أنه واضح للجميع أنن���ا نتحدث عن إجماع 

على حدود إس���رائيل إلى جانب تبادل أراض من أجل 

ضم الكتل االستيطانية إلسرائيل. ولذلك فإن اقتراح 

ليبرمان ليس جزءا من النقاش العام اإلسرائيلي«.

)*( تميز األســـبوع الماضي باحتكاكات بين نتنياهو 

وبينيـــت من جهة وبيـــن ليبرمان وبينيـــت من الجهة 

األخرى. على ماذا يدل هذا االحتكاك؟

غوطفاي���ن: »ه���ذا يدل عل���ى أنه تح���دث تغيرات 

داخل ما يسمى باليمين اإلسرائيلي ويجدر االلتفات 

إلى هذه التغي���رات. وواضح تمام���ا أن بينيت يمثل 

موقف جمهور المس���توطنين واليمين اإلس���رائيلي 

االس���تيطاني القدي���م. واالحت���كاكات األخيرة بين 

نتنياه���و وبينيت تأتي على خلفي���ة المفاوضات مع 

الفلس���طينيين، وإذا أمكنني الحك���م على ردود فعل 

نتنياه���و وليبرمان فإن���ه يوجد هنا، عل���ى ما يبدو، 

تحركات داخل اليمين اإلسرائيلي، وفي هذا السياق 

يتعرض نتنياهو إل���ى انتقادات من الجناح اليميني 

المتطرف داخل ح���زب الليكود. ولذلك أعتقد أنه في 

إطار المفاوضات هناك تغير في المواقف، وهذا األمر 

يثير قلقا في الليكود«.

)*( صحيفة »هآرتس« نقلت يوم الجمعة الماضي عن 

نتنياهو قوله ألعضاء كنيســـت من حزب الليكود إنه لن 

يترك »القبيلة«. 

غوطفاي���ن: »تصريحه هذا نابع م���ن وجود تخوفات 

داخ���ل الليكود من احتم���ال أن يخ���رج نتنياهو عن 

سياسة الليكود واليمين. ودعنا ال ننسى أن قياديين 

من اليمي���ن، مثل أريئيل ش���ارون وتس���يبي ليفني 

وإيهود أولمرت، ال���ذي كانوا في عمق الليكود وكانوا 

يمثلون مواقفه اليمينية، أصبحوا يؤيدون تس���وية 

بهذا الش���كل أو ذاك. وال يوجد دلي���ل واضح على أن 

نتنياهو س���يحذو حذوهم، لكن األم���ر المؤكد هو أن 

هن���اك تخوفات داخ���ل الليكود واليمي���ن عموما من 

احتمال كهذا، رغم أن يصعب معرفة مواقف نتنياهو 

الحقيقية«.

)*( كيف سترد إســـرائيل على وثيقة »اتفاق اإلطار« 

التي يعتـــزم وزير الخارجيـــة األميركي، جـــون كيري، 

تقديمها إلسرائيل والفلسطينيين؟

غوطفاي���ن: »رغ���م أن���ي ال أع���رف بش���كل مؤكد ما 

الذي س���تتضمنه ه���ذه الوثيق���ة، لك���ن يخيل لي 

أن���ه من الواضح أنه س���يكون بإمكان اإلس���رائيليين 

والفلس���طينيين تقديم تحفظ���ات عليها. ولذا فإني 

أعتقد أن إسرائيل ستوافق على مواصلة المفاوضات. 

وإذا تحدثن���ا عن وجود تخوفات داخ���ل الليكود، فإن 

هذا يعني أن نتنياهو لن يتبنى مواقف بينيت، وإنما 

هو يعتزم مد الحبل لهذه المفاوضات، ولكن ستكون 

هناك مفاوضات صعبة وسيتم االستمرار في التعبير 

عن مواقف متشددة«.

تقرير »أدفا« حول اتساع الفجوات االجتماعية: 

أوضاع العرب ازدادت سوءًا  مقابل تحسنها لدى اليهود!

*معدالت رواتب اليهود في ارتفاع مقابل تراجعها لدى العرب *الفجوة اتسعت أيضا بين اليهود 

الغربيين والشرقيين *تقلص فجوة الرواتب بين الرجال والنساء ولكنها ال تزال كبيرة*

كتب بالل ضاهر:

أعلن رئيس حزب العمل والمعارضة اإلس���رائيلية، 

إسحاق هرتسوغ، عن تأييده مطلب رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياه���و، ب���أن اعتراف���ا 

فلس���طينيا بيهودية إسرائيل هو ش���رط للتوصل 

إلى اتف���اق دائم بي���ن الجانبين. ونقل���ت صحيفة 

»معاريف«، يوم الجمعة الماضي عن هرتسوغ قوله 

»أعتقد أن المطلب بأن يشمل االتفاق الدائم اعترافا 

فلسطينيا بإس���رائيل أنها الدولة القومية للشعب 

اليهودي هو مطلب صحيح وأنا أؤيده«.

واعتبر هرتس���وغ أن هذا المطلب »ينبع من وجود 

عالقة مباش���رة بين ق���رار التقس���يم التاريخي )من 

الع���ام 1947( الذي أق���ر بقيام دولتي���ن قوميتين، 

إحداهما هي الدول���ة القومية للش���عب اليهودي، 

ولذل���ك فإنه م���ن الصواب الع���ودة إلى ذل���ك. وأنا 

أختلف في هذا األمر مع زهافا غالئون« رئيسة حزب 

ميرتس اليس���اري. ولفتت الصحيفة إلى أنه ليست 

غالئون وحدها التي تعارض هذا المطلب، الذي كان 

نتنياهو أول من طرحه كش���رط التفاق س���الم، وإنما 

أعلن الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريس، ورئيس 

حزب »يوجد مس���تقبل« ووزير المالي���ة، يائير لبيد، 

أنهما يعارضان هذا المطلب كش���رط التفاق سالم. 

وبدت أقوال هرتس���وغ مطابقة لخطاب نتنياهو في 

هذا الصدد، وقال إنه »يوجد في مبادرة جنيف أيضا 

تطرق إلى أن الفلس���طينيين يعترفون بإس���رائيل 

كوط���ن قومي للش���عب اليه���ودي، وف���ي المقابل 

تعترف إسرائيل بفلسطين على أنها البيت القومي 

للفلسطينيين«.

وقالت صحيفة »هآرت���س« إن نتنياهو أبلغ كيري 

بأن إس���رائيل لن توافق على وثيق���ة »اتفاق اإلطار« 

للمحادثات اإلس���رائيلية – الفلسطينية، ويتوقع أن 

يطرحه كيري ف���ي الفترة القريب���ة، إذا لم يتضمن 

اعتراف���ا بيهودية إس���رائيل ورفض���ا »جارفا« لحق 

العودة. ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله ألعضاء 

كنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه إنه ال توجد 

أية نية لديه لالنش���قاق عن حزبه من أجل تأسيس 

حزب جديد يقود من خالله إسرائيل نحو اتفاق سالم 

مع الفلسطينيين. وقال نتنياهو ألعضاء الكنيست 

»ال أن���وي التن���ازل عن القبيلة«، وفس���رت الصحيفة 

كلمة »القبيلة« بأنها تشير إلى ناخبي اليمين الذين 

أوصلوا نتنياهو ثالث مرات إلى رئاسة الحكومة.

وأفادت »معاريف« و«هآرتس« بأن نتنياهو تعهد 

أم���ام أعضاء الكنيس���ت من الليك���ود وقيادة حزب 

»البيت اليهودي« اليميني المتطرف برئاس���ة وزير 

االقتص���اد، نفتال���ي بينيت، بأنه لن يط���رح وثيقة 

»اتف���اق اإلط���ار« األميركي���ة على طاول���ة الحكومة 

اإلسرائيلية، وشدد على أن إسرائيل ستقدم العديد 

من التحفظات عليها.

وف���ي غضون ذلك، جرت »احتكاكات« في المواقف 

بين نتنياهو وبينيت، وبين وزير الخارجية، أفيغدور 

ليبرم���ان، وبينيت، عل���ى خلفي���ة المفاوضات بين 

إسرائيل والفلسطينيين. وأعلن ليبرمان خالل خطاب 

أم���ام مؤتمر نادي الصناعة والتج���ارة في تل أبيب، 

الجمع���ة، وفيما يتعلق باحتماالت تس���وية الصراع 

اإلس���رائيلي – الفلس���طيني، أن���ه »لق���د كتبت في 

العام 2004 أنه بين وحدة األراضي ووحدة الش���عب 

فإني أفضل وحدة الش���عب، وأنا لم أتغير أبدا«. لكن 

ليبرمان اعتب���ر أن »فكرة تبادل األراضي والس���كان 

ه���ي جزء من تس���وية مس���تقبلية برأي���ي، وجميع 

أولئ���ك الذين يتماثلون مع حم���اس وحزب الله ومع 

الفلس���طينيين يجب أال يكونوا هنا« في إشارة إلى 

نقل مناطق عربية داخل الخط األخضر إلى السيادة 

الفلسطينية في المستقبل.

وهاج���م ليبرم���ان بينيت، بس���بب تهجماته على 

وزير الخارجية األميركي، جون كيري، وقال إن »جون 

كيري يقود العملي���ة )التفاوضية( بصورة صحيحة 

ونحن ننشئ اآلن مبادئ باالتفاق مع األميركيين من 

أجل أن نجري على أساس���ها مفاوضات مباش���رة مع 

الفلسطينيين«.

وحول هذه المواضيع أجرى »المشهد اإلسرائيلي« 

مقابلة مع المحاضر في قس���م »تاريخ إسرائيل« في 

جامع���ة حيفا والناش���ط في صفوف ح���زب العمل، 

البروفسور داني غوطفاين.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: أعلن رئيس حزب العمل، 

إسحاق هرتسوغ، أنه يؤيد مطلب نتنياهو بأن يعترف 

الفلســـطينيون بالدولة اليهودية. ماذا يقف وراء هذا 

التصريح؟

غوطفاي���ن: »المطلب ليس االعتراف بإس���رائيل 

كدول���ة يهودي���ة وإنم���ا بأنه���ا الدول���ة القومية 

اليهودية، تماما مثلما ستكون الدولة الفلسطينية 

بعد قيامها الدولة القومية للفلس���طينيين. وثمة 

أهمي���ة هنا للصيغة المطروح���ة. فعندما تتحدث 

ع���ن دولة يهودي���ة ف���إن المقصود يكون ش���يئا 

معين���ا، بينما عندما تتحدث ع���ن دولة قومية فإن 

المقصود هو أمر آخر. وتعريف دولة إسرائيل بأنها 

الدولة القومية للش���عب اليهودي يعني أنه توجد 

بداخله���ا أقلية عربية – فلس���طينية ولديها كافة 

الحقوق المطلوبة. ولذلك ينبغي الحديث عن دولة 

قومي���ة يهودية وليس دولة يهودي���ة، إذ أنه في 

ه���ذه الحالة يفهم أن الدولة يجب أن تدار بموجب 

قواني���ن الش���ريعة اليهودية وما إل���ى ذلك. وإذا 

أدركوا أن االتفاق الذي يس���عون إليه، أو على األقل 

مقابلة خاصة مع المحاضر في قسم »تاريخ إسرائيل« في جامعة حيفا

»المشهد اإلسرائيلي«:  البروفسور داني غوطفاين لـ
التخوفات في حزب الليكود من احتمال انشقاق نتنياهو

 يدل على وجود تغيرات في المواقف داخل اليمين اإلسرائيلي
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ثمن البيت في إسرائيل 
يعادل رواتب أكثر من 12 عاما

قال تقرير جديد لبنك إس���رائيل المركزي إن أس���عار 
البيوت في إس���رائيل هي من األعلى في العالم، بمقارنة 
معدل أسعار البيوت مع معدل الرواتب، إذ تبين أن سعر 
البيت في إس���رائيل يعادل 148 راتبا شهريا، أي رواتب 
12 عاما وأربعة أش���هر، بينما أس���عار البيوت في اليابان 
تع���ادل 93 راتبا، وفي كندا 84 راتبا، وفرنس���ا 76 راتبا، 
وإسبانيا 71 راتبا، والواليات المتحدة األميركية 66 راتبا، 

وبريطانيا 64 راتبا، وهولندا 59 راتبا.
وتشهد إسرائيل في السنوات الخمس األخيرة ارتفاعا 
حادا في أس���عار البيوت، بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 
40% وفي بعض المناطق فاقت هذه النسبة، وفي العام 
2013 وح���ده ارتفعت أس���عار البيوت بنس���بة 8%، في 
حين أن نس���بة التضخم بلغت في العام الماضي 9ر%1، 
فمثال في العام 2008 كان معدل أس���عار البيوت يعادل 
96 راتبا، ما يعني أنه حتى العام الماضي كانت أس���عار 
البيوت قد ارتفعت بنسبة 54% مقارنة بمعدل الرواتب.

وأكثر ما يقلق بنك إس���رائيل المركزي والمؤسس���ات 
االقتصادي���ة والمالي���ة هو نش���وء فقاع���ة عقارية في 
إس���رائيل، على شاكلة تلك التي ظهرت في العام 2007 
في الوالي���ات المتحدة، وكانت بداي���ة ألزمة اقتصادية 
كبيرة، سرعان ما انعكست على أنحاء مختلفة من العالم، 
إذ أن التخوف األكبر هو من ازدياد أعداد من س���يكونون 
مستقبال عاجزين عن تسديد قروض السكن، ما ينعكس 
س���لبا على بنوك القروض اإلس���كانية، وم���ن ثم انهيار 

أسعار البيوت. 
وفي المقابل، يرى خبراء االقتصاد، ومنهم خبراء بنك 
إسرائيل، أن ارتفاع أس���عار البيوت يعود أيضا إلى قلة 
الع���رض، فصحيح أن���ه في العام الماض���ي كانت هناك 
زيادة كبيرة في عدد البيوت التي تم البدء في بنائها، إال 
أن التنفي���ذ ما زال قليال، في حين أن الطلب على البيوت 
لم يقل، وأش���ار البنك إلى أن���ه ال يبدو في هذه المرحلة 

لجم ارتفاع أسعار البيوت. 
وحس���ب تقرير بنك إس���رائيل، فإن الفائ���دة البنكية 
المنخفضة، تش���جع هي أيضا على رفع أس���عار البيوت، 
والفائدة البنكية األساس���ية في إس���رائيل تبلغ 1%، أما 
الفائدة على القروض االسكانية فإنها في حدود 5ر%2، 

تضاف إليها نسبة التضخم المالي السنوية.

مخالفات استخدام الخليوي 
خالل السياقة- 20 مليون دوالر

أعلن���ت الش���رطة اإلس���رائيلية ف���ي تقري���ر لها في 
األسبوع الماضي أن حجم المخالفات التي فرضتها على 
الس���ائقين في إسرائيل بسبب اس���تخدامهم الهاتف 
الخليوي خالل الس���ياقة بلغ في العام الماضي 20 مليون 
دوالر، من خالل 70 ألف مخالفة، إال أن هذا يعد هبوطا عن 
سنوات سابقة، ففي العام 2012 بلغت أكثر من 101 ألف 
مخالف���ة، وفي العام 2011 بلغ ع���دد المخالفات 104 آالف 

مخالفة، وفي العام 2008 نحو 108 آالف مخالفة.
إال أن الهب����وط الحاصل في الع����ام الماضي 2013، ليس 
م����ّرده ارتداع الس����ائقين ع����ن اس����تخدام الخليوي خالل 
الس����ياقة، وإنما بس����بب نقص في عدد س����يارات شرطة 
الس����ير، التي كما يبدو خففت م����ن دورياتها. وتبلغ قيمة 
ه����ذه المخالفة 286 دوالرا، ويس����جل معه����ا 10 نقاط، إذ 
حسب القانون من يتجمع لديه 28 نقطة وحتى 36 نقطة، 
يكون ملزما بحضور أيام دراسية إرشادية، وتقديم اختبار 

في نهايتها، وإال يتم سحب رخصة السياقة.
وقالت الشرطة إنها بحاجة إلى ميزانية 46 مليون دوالر، 
من أجل التزود بسيارات إضافية وأجهزة مراقبة، وشددت 
على أنه في نيتها تش���ديد الرقابة أكثر على اس���تخدام 
الخليوي، إن كان بمكالمات هاتفية، أو بإرس���ال رس���ائل، 
الت���ي تعد في كثير من األحيان أخطر من المحادثة، كون 
الس���ائق يضطر إلى إزاحة نظره عن الش���ارع لبضع ثوان، 

فيها يعرض نفسه ومن معه لخطر محدق.

الجيش يطالب برفع جديد لميزانيته
قال���ت اللجنة الخاص���ة المنبثقة عن اللجن���ة المالية 
الدف���اع،  وزارة  بميزاني���ة  والمتخصص���ة  البرلماني���ة، 
والجيش، إن الجي���ش يطالب بزيادة ميزانيته في العام 
الجاري 2014، بع���د أن حقق في نهاي���ة العام الماضي، 
ش���طب كل التقليص���ات الت���ي كانت مق���ررة للعامين 
الماض���ي والج���اري بنح���و 3ر2 ملي���ار دوالر، إال أن وزارة 
المالي���ة أعلنت أن���ه ال يوجد مصدر مال���ي لتأمين هذه 

الزيادة، التي لم يتم ذكر حجمها.
واقترح نواب ف���ي اللجنة الخاصة، التي تبقى أبحاثها 
س���رية، أن يتم فح���ص إمكانية أن تك���ون الزيادة على 
حس���اب تقليصات في الجه���از اإلداري ل���وزارة الدفاع، 
وتحويل األموال للجيش، إال أن النائبة عن حزب »العمل« 
ميراف ميخائيلي، رفضت االقتراح، معتبرة إياه »خدعة 
إسرائيلية نموذجية«، إذ عارضت زيادة ميزانية الجيش.

وكانت وزارة المالية قد بادرت إلى رفع ميزانية الجيش 
في نهاية العام الماضي، بش���كل يلغي كل التقليصات 
الت���ي أقرت لميزاني���ة الجيش للعامي���ن الماضي 2013 
والج���اري 2014، إذ أقرت اللجنة المالي���ة البرلمانية في 
األيام األخيرة للعام الماضي، زيادة ميزانية وزارة الدفاع 
بنحو 4ر1 ملي���ار دوالر للعام 2014، لتكون بذلك قد ألغت 
تقليص الميزانية ال���ذي كان مقررا للعام الجديد، وبعد 
أن كانت قبل ش���هرين قد زادت ميزاني���ة الوزارة للعام 
المنتهي بنحو 850 مليون دوالر، لتلغي التقليص الذي 

تم اقراره للعام الجاري في ميزانية وزارة الدفاع.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع اإلس���رائيلية السنوية نحو 
16 ملي���ار دوالر، وه���ذا عدا 3 ملي���ارات دوالر هي الدعم 
العسكري االميركي السنوي إلس���رائيل، وخالل كل عام 
تتلق���ى وزارة الدف���اع إضاف���ات »مؤقت���ة« لميزانيتها 
تت���راوح عادة ما بين 750 ملي���ون دوالر وحتى 5ر1 مليار 

دوالر وأكثر.
ويتوقع خبراء اقتصاد وبرلماني���ون أن تكون ميزانية 
األمن في العام الجاري أعل���ى عمليا بعدة مئات ماليين 
الدوالرات م���ن الميزاني���ة األصلية، التي س���بقت قرار 

التقليص. 

يواجه سعر صرف الدوالر أمام الشيكل في األشهر القليلة 

األخيرة تراجعا كبيرا لصالح الشيكل، وقد هبط في األسابيع 

األخيرة عن حاجز 5ر3 ش���يكل، بع���د أن حافظ في العام قبل 

الماض���ي وحتى النص���ف األول من الع���ام الماضي على حد 

أدنى 6ر3 شيكل، وعمليا فإن إس���رائيل تواجه انهيار سعر 

صرف الدوالر منذ العام 2008، بعد أن س���جل انهيارا سريعا 

عن معدل صرفه لس���نوات يتراوح ما بين 2ر4 إلى 3ر4 شيكل 

للدوالر.

ويتضح من تقارير البنك أنه في األش���هر الس���تة األخيرة 

اش���ترى بنك إسرائيل قرابة 6ر3 مليار دوالر، من بينها قرابة 

800 مليون دوالر في الش���هر األخير، وبذل���ك رفع احتياطي 

إس���رائيل من العمالت األجنبية إل���ى ذروة جديدة من 5ر82 

مليار دوالر.

ويق���ول البن���ك إن مبلغ 9ر1 ملي���ار دوالر م���ن المبالغ التي 

اش���تراها كان بس���بب بدء ض���خ الغاز من الحق���ول في البحر 

األبيض المتوس���ط، والباقي من أجل لجم سعر صرف الدوالر 

ومن���ع انهياره أكث���ر، إذ أن البنك كان ق���د رفض في نهاية 

الش���هر الماضي تخفيض الفائدة البنكية، كي يساهم في 

رفع قيمة الدوالر أمام الش���يكل، وفي المقابل فإنه أقدم على 

ش���راء الدوالرات من خ���الل طباعة عملة إس���رائيلية، ومن ثم 

امتصاصها من الس���وق منعا للتضخم من خالل بيع سندات 

دين قصيرة المدى.

وم���ا يقلق االقتصاد اإلس���رائيلي من انهيار س���عر صرف 

ال���دوالر، ه���و انعكاس األمر س���لبا عل���ى م���ردود الصادرات 

اإلس���رائيلية، إذ أن األمر قد يدخل الشركات اإلسرائيلية إلى 

أزم���ة اقتصادية، نابعة أيضا من ش���به الركود في األس���واق 

العالمية.

ويقول ش���موئيل بن آرييه، مدير قس���م األبحاث في شركة 

»بيونير«، إن بنك إس���رائيل يدفن رأسه في الرمال، فاستمرار 

سعر صرف منخفض للدوالر، يشكل صعوبة على المصدرين 

في عملهم ونش���اطهم االقتصادي، وباألس���اس في الفترة 

الت���ي فيها التجارة العالمية ت���راوح مكانها، وكان على بنك 

إس���رائيل أن يخفض الفائدة البنكية، وهو ال يمكن أن يجيز 

لنفس���ة ببقاء فجوة بنس���بة 75ر0% عن الفائدة البنكية في 

أوروبا والواليات المتحدة األميركية.

ويقول أليكس زبجينس���كي، الخبير االقتصادي األول 

في شركة االس���تثمارات »ميطاف دش«، إنه منذ القرار 

بتخفيض الفائدة البنكية في شهر أيلول الماضي، فإن 

المساهمة األساسية الرتفاع قيمة الشيكل أمام الدوالر، 

كانت بسبب انهيار أسعار العمالت في الدول المتطورة 

الت���ي تواج���ه أزمة اقتصادي���ة، مث���ل دول األرجنتين 

وتركي���ا وجنوب إفريقيا والبرازيل وروس���يا وأس���تراليا 

وكندا، وهذه دول تشكل عمالتها 10% من سلة العمالت 

األجنبية في إس���رائيل، ومن الواضح أن بنك إسرائيل ال 

يستطيع أن يقاوم انهيار تلك العمالت، التي تنعكس 

مباشرة على ارتفاع قيمة الشيكل أمام العمالت األخرى 

ومنها الدوالر.

ويرى زبجينس���كي أن ش���راء بنك إس���رائيل مئات ماليين 

الدوالرات خالل يومين )قبل أس���بوع( كان هدفه صد نش���اط 

تج���ار بورص���ة العم���الت األجنبي���ة، الذين توج���ه لهم في 

الس���نوات األخيرة تهم وضعية س���عر صرف الش���يكل أمام 

العمالت األجنبية، ويقول إن خطوة بنك إس���رائيل المفاجئة 

كان عليه���ا أن توقف ش���هية عمل ه���ؤالء وتقلل من ارتفاع 

سعر صرف الدوالر.

ويق���ول الخبي���ر االقتص���ادي االول في ش���ركة »هرئيل« 

للتأمين���ات عوفر كالي���ن إن بإمكان بنك إس���رائيل أن يكون 

حادا أكثر في حربه على س���عر صرف ال���دوالر، إذ أن كل دول 

العالم تش���ارك في »حرب العمالت« ولهذا فإنه من الشرعي 

أن يشارك بنك إسرائيل هو أيضا في التدخل من أجل ضمان 

مستوى معين لسعر صرف الدوالر أمام الشيكل.

بنك إسرائيل يشن »حربًا« على سعر صرف الدوالر!
*خالل ستة أشهر اشترى البنك 6ر3 مليار دوالر ورفع سعر صرف الدوالر قليال *خبراء اقتصاد: ال مفر من تدخل البنك 

في سعر صرف الدوالر *البنك يرفض تحديد سعر حد أدنى للدوالر إال أنه »يكافح« لمنع هبوطه عن 5ر3 شيكل*

قالت الخبيرة االقتصادية العربي���ة أماني زريق، في مقال 

لها نش���ر في صحيف���ة »ذي مارك���ر« االقتصادي���ة التابعة 

لصحيفة »هآرتس«، إن تحقيق النمو االقتصادي في المجتمع 

العربي في إس���رائيل بحاجة ماسة إلى وقف سياسة التمييز 

الرس���مية ضد العرب، والعمل على سد الفجوات االجتماعية، 

ومنح ضمانات ودعم مهن���ي للمصالح االقتصادية الصغيرة 

والمتوسطة في المجتمع العربي لضمان نجاحها.

وتق���ول زريق إنه من أج���ل تحقيق النم���و االقتصادي في 

المجتمع العربي هناك واجب أساس على الدولة، التي عليها 

العمل على تقلي���ل الفوارق االجتماعي���ة واالقتصادية بين 

طبق���ات المجتمع، وعدم إتباع سياس���ة التمييز بين العربي 

واليهودي، وتوفي���ر فرص عمل للمواطني���ن العرب، وزيادة 

الدخل الحقيقي وتحس���ين معيش���ة المواطني���ن، وبالتالي 

تأمين ظروف معيشة وفرص عمل واألعمال الحّرة.

وتشير زريق إلى أن التمييز ضد المواطنين العرب قائم في 

كل السنوات الس���ابقة، وهناك سلسلة من قرارات المحاكم، 

وتقاري���ر أطر ولجان مختلفة، إضافة إل���ى حكومات، اعترفت 

بوج���ود التمييز، ولكن لم يتم معالجة هذا التمييز على مدى 

السنين، واستمرار هذا التمييز س���يكون عائقا أمام التطور 

االقتصادي المنشود في المجتمع العربي، الذي من شأنه أن 

يساهم أيضا في رفع النمو االقتصادي العام في إسرائيل.

وف���ي المقابل، ترى زري���ق أن على العربي أن يس���اهم في 

تحسن أوضاعه، من خالل السعي إلى رفع مستوى المؤهالت 

العلمية والمهنية، وضمان إدارة س���ليمة للمشاريع الخاصة، 

فما يميز األعم���ال في المجتمع العربي هو دمج أبناء العائلة 

ف���ي المصلحة، وغي���اب إدارة س���ليمة وموضوعي���ة صاحبة 

مؤه���الت إدارية. ولهذا فإن على أصح���اب المصالح توظيف 

عمال ذوي مؤهالت عالية ومتخصصة في مجال العمل.

وتتوق���ف زري���ق عن���د مش���كلة المصال���ح االقتصادي���ة 

ف���ي المجتمع العرب���ي، فهي بغالبيتها الس���احقة حس���ب 

المواصف���ات، تقع ضمن المصال���ح الصغي���رة، ومنها أيضا 

المتوسطة، وهي تواجه بشكل عام مشكلة ضمان اعتمادات 

مالية، وأيض���ا مصادر تموي���ل، ولذا فإن تش���جيع المصالح 

االقتصادي���ة من المجتمع العربي، من خالل تأمين اعتمادات 

وضمانات مالية لها، من شأنها أن تكون مصدرا ألماكن عمل 

آلخرين.

وتص���ارح زري���ق بالق���ول إن���ه في الكثي���ر م���ن المصالح 

االقتصادية في المجتمع العرب���ي، هناك عدم تطبيق كامل 

لقوانين العمل. وتقول: لألس���ف فإن بع���ض أرباب العمل ال 

يعطون جميع ما يس���تحقه الشاب من حقوق في العمل. لقد 

نص���ت قوانين العم���ل على عدد من الحق���وق للعامل األجير 

خالل فترة عمله ل���دى رب عمله، وهي حقوق إلزامية، بمعنى 

أن رب العمل ال يس���تطيع حرمان عامله منها، كما ال يستطيع 

العامل نفس���ه التنازل عنها، حتى لو ن���ص عقد العمل على 

تخلي���ه عنها أو عن بعضها، إضافة إل���ى قوانين العمل التي 

سنها الكنيس���ت فعليا واألنظمة التي سنتها الوزارات ذات 

الش���أن في مجال العمل، كما أن هناك أيضا اتفاقات العمل 

الجماعية، التي تس���ري عل���ى العمال في جمي���ع القطاعات 

معينة. 

وه���ذه االتفاقات الجماعية يمكن برأيها أن تضيف حقوقا 

على الحقوق المنصوص عليها في قوانين العمل، وال يمكنها 

بأي شكل من األش���كال أن تنتقص منها. لذلك يتوجب على 

رب العم���ل أن يعمل بموجب القانون لح���ث المواطن العربي 

على العمل في الشركات العربية لتطوير االقتصاد واألعمال 

في المجتمع العرب���ي، باإلضافة إلى توعي���ة المواطنين في 

المجتمع العربي لقوانين العمل واالقتصادية بشكل عام.

وتوصي زريق في مقالها بانتهاج سياسة تفضيل، بهدف 

س���د الفجوات الضخم���ة القائمة، وهذا بمش���اركة الحكومة 

والمؤسسات الحكومية والحكم المحلي، والعمل على تأهيل 

أصحاب المصالح الصغيرة والمتوس���طة، من أجل أن يكونوا 

قادرين على إدارة مصالحهم بنجاح، ومرافقة عملهم لفترة، 

إضافة إلى تأهيل طواقم عاملين لينخرطوا في تلك المصالح، 

وضمان حقوق العمل، والعالقات السليمة بين صاحب العمل 

والعاملين، ما يضمن أكثر نجاعة العمل.

المصالح الصغيرة والمتوسطة  في المجتمع العربي بحاجة إلى  دعم حكومي مباشر

أظهر تقرير جديد أن تكلفة السياحة الداخلية في إسرائيل 

ق����د تصل إلى ضعفي الس����ياحة ف����ي خارج الب����الد، مع اضافة 

السفر والرسوم والضرائب، وخاصة إذا كانت السياحة في دول 

الجوار وحتى قبرص وتركيا وشرق أوروبا، إال أن الرزم والحمالت 

السياحية التي تمنحها شبكات الفنادق لكبرى النقابات ولجان 

العمال في إسرائيل، تمنع انهيار السياحة الداخلية.

وقال تقرير صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية إن عدد ليالي 

المبيت في الفنادق اإلس���رائيلية من السياحة الداخلية بلغ 

ف���ي العام الماضي- 2013، قرابة 13 مليون ليلة، وهذا ارتفاع 

بنسبة 3% عما كان في العام قبل الماضي- 2012.

وحس���ب التقرير، فإن كبار لجان ونقابات العمال في كبرى 

المؤسس���ات والش���ركات الحكومية وشبه الرس���مية، كانت 

قد هددت في األس���ابيع األخيرة بالتوقف عن ش���راء خدمات 

الفنادق اإلس���رائيلية، بس���بب ارتفاع التكلف���ة، وقالت هذه 

اللجان بوضوح إنها على اس���تعداد لش���راء رزم سياحية في 

المنطقة القريبة خارج الب���الد، ألن التكلفة هناك أقل، وهذا 

ما رفضه كبار مس���ؤولي اتحاد الفنادق، الذين أكدوا أن هذه 

النقابات واللجان تحصل على تخفيضات وأس���عار منخفضة 

جدا تصل إلى حد 50% من السعر الموسمي المحدد.

ويتبي���ن من المعطيات أنه في الفترات التي تعد ليس���ت 

مواسم سياحية تصل تكلفة زوجين في غرفة فندقية جيدة 

ألربع ليال في النصف األول من األس���بوع، إلى حد 2200 دوالر، 

وأحيانا قد تهبط األس���عار، خاصة في مدينة إيالت إلى 1150 

دوالرا وحتى 1700 دوالر، وتقفز إلى 4000 دوالر في مواس���م 

السياحة وأحيانا.

وتع���د هذه أس���عارا »فلكي���ة« مقارنة م���ع دول مثل مصر 

)س���يناء( واألردن )العقب���ة( التي فيها األس���عار تكون أقل 

بنس���بة 60% وحت���ى 70%، ومقارنة أيضا مع تركيا وش���رق 

أوروبا، ونوعا ما قبرص وجزر يونانية، وبإمكان اإلس���رائيليين 

إيجاد رزم أقل من األسعار اإلسرائيلية أيضا في دول أوروبية 

مركزية، ومن بينها إسبانيا، فمثال في مواسم معينة قد تجد 

رزما س���ياحية إلى مدن مثل باريس وروما وبرلين وبرش���لونة 

وغيرها بأس���عار لنفس الرزمة المذك���ورة هنا، تتراوح ما بين 

2500 دوالر وحتى 3700 دوالر.   

وكان خروج حملة الجنس���ية اإلس���رائيلية إل���ى الخارج قد 

س���جل في العام الماضي 2013 ذروة كبي���رة، إذ بلغ عددهم 

8ر4 مليون ش���خص، بارتفاع بنس���بة 9% عن العام 2012 الذي 

غادر فيه 3ر4 مليون ش���خص، وكانت الذروة السابقة قد تم 

تسجيلها في العام قبل الماضي 2011، حينما غادر 4ر4 مليون 

شخص إلى الخارج.

ويق���ول مكتب اإلحصاء المركزي إنه منذ العام 2004 وحتى 

العام 2013 ارتفع عدد المس���افرين إلى الخارج بنسبة %34، 

وهذا ضعفا نسبة الزيادة السكانية في نفس الفترة.

ومن المعطيات األخرى التي نشرت، أن 27% من سفر حملة 

الجنس���ية اإلس���رائيلية إلى الخارج كان في شهري الصيف، 

تموز وآب، كما أن 400 ألف من المسافرين غادروا عبر المعابر 

نقاهة اإلسرائيليين في الخارج أقل تكلفة من السياحة الداخلية!
*أسعار الرزم السياحية في إسرائيل تصل إلى ضعفين وأكثر من الرزم ذاتها في الدول القريبة مثل دول الجوار وتركيا وشرق أوروبا وحتى مناطق أخرى في العالم *لجان العمال 

والنقابات الكبرى هي الضامن األكبر للسياحة الداخلية وتحصل على أسعار منخفضة *300 مليون دوالر مداخيل الفنادق اإلسرائيلية من النقابات في العام الماضي*

البرية، بما فيها معبر جسر الملك حسين في الضفة المحتلة.

انهيار من دون النقابات 
ويقول مس���ؤولون في اتح���اد الفنادق وأصحاب ش���بكات 

فندقية إنه من دون اللجان والنقاب���ات الكبرى، فإن الفنادق 

اإلس���رائيلية تتلقى ضربة قاصمة، تقودها إلى أزمات مالية 

خانق���ة، ويجري الحديث عن عناصر الجيش النظامي وس���لك 

الش���رطة، ونقابات المعلمين، وش���ركات حكومية كبرى مثل 

الكهرباء وغيرها، ومجالس بلدي���ة في كبرى المدن، مثل تل 

أبيب، التي يعمل فيها آالف العاملين، فمثال،  يشتري الجيش 

النظام���ي رزم س���ياحة داخلية بقيمة تصل إل���ى حوالي 30 

مليون دوالر، وتبلغ ميزانية الش���رطة حوالي 17 مليون دوالر، 

وقسم من هذا هو بتمويل شخصي للجنود والضباط، والحال 

يس���ري أيضا على باق���ي القطاعات، إذ أن اللج���ان والنقابات 

تحصل على أس���عار مخفضة جدا، وتش���ارك هي في تغطية 

جزء من التكلفة، والقسم اآلخر على الشخص المستفيد.

يضاف إل���ى هذا، أن هذه المؤسس���ات والش���ركات تعقد 

عش���رات المؤتمرات س���نويا في هذه الفنادق م���ا يزيد من 

مدخولها، وحس���ب التقديرات فإن حج���م مداخيل الفنادق 

اإلس���رائيلية من هذا النمط من السياحة، في العام الماضي 

2013، بلغ ما يقارب 300 مليون دوالر.

إال أن تقري���ر »ذي مارك���ر« يط���رح ادع���اءات ب���أن الفنادق 

اإلسرائيلية ترفع أسعار اإلقامة في الفنادق على المواطنين 

في إسرائيل، الذين ال ينخرطون في تلك السياحة الجماعية، 

ويح���اول أصحاب الفنادق إبعاد هذه التهمة عنهم، بقولهم 

إن جزءا كبيرا من التخفيضات التي تحصل عليها المجموعات 

الكب���رى، يأت���ي أيضا م���ن أن الفنادق ال تك���ون مضطرة في 

حينه للخروج بحمالت دعائية وتس���ويقية من أجل استقدام 

الس���ياحة الداخلية، وتكون الجهود أقل حينما يكون العمل 

مع مجموعات كبيرة، تمأل قس���ما كبيرا من غرف الفنادق، في 

ح السياحي.
ُ

فترات الش

ويذك���ر أن تقارير كثيرة قد تحدثت في إس���رائيل عن أن 

محدودية الس���ياحة الخارجية إلى إس���رائيل تعود أيضا إلى 

ارتفاع أس���عار التكلفة واإلقامة فيها، رغم أن أعداد السياح 

س���جلت منذ العام 2008 والحقا قفزة كبيرة، وباتت أعلى من 

ثالثة ماليين سائح سنويا. 

وكان عدد السياح في إسرائيل قد شهد في العام الماضي 

2013 ارتفاعا بنس���بة 3% مقارنة م���ع العام 2012، إذ بلغ عدد 

السياح وحدهم 3 ماليين سائح، بينما بلغ عدد الزائرين )بما 

يش���مل الس���ياح( في العام الماضي 5ر3 مليون ش���خص، ما 

يشكل ارتفاعا محدودا بنسبة نصف بالمئة عن العام 2012.

وقد شهدت الس���ياحة إلى إسرائيل قفزة كبيرة ابتداء من 

العام 2008، حينما تخطت ألول مرة ثالثة ماليين سائح وزائر، 

ث���م تراجعت قليال في الع���ام 2009، لترتفع من جديد إلى ما 

فوق ثالثة ماليين س���ائح وزائر في الس���نوات الالحقة، وكان 

الع���ام 2013 الماض���ي عام ذروة جديدة، وبش���كل خاص في 

أعداد سياحة المبيت.

وتشكل الواليات المتحدة األميركية الرافد األكبر للسياحة 

إلى إس���رائيل، إذ بلغ عدد األميركيين 623 ألف سائح وزائر، 

بارتفاع بنسبة 1% عن العام 2012، بينما ارتفعت السياحة من 

روسيا بنسبة 3% وبلغت 603 آالف، وتحل فرنسا في المرتبة 

الثالثة، التي وصل منها 316 ألف س���ائح بارتفاع بنسبة %5، 

ثم ألمانيا- 254 ألف س���ائح بزي���ادة 6%، والمملكة المتحدة- 

217 ألفا بزيادة 5%، وإيطاليا- 160 ألفا بزيادة %3.

أحد الفنادق في إيالت )جنوب إسرائيل(- آخر التقارير تظهر أن تكلفة السياحة الداخلية أكثر بأضعاف من السياحة في الخارج!   
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تغطية خاصـــة

عقد »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب 
مؤتمره الس���نوي الس���ابع، في متحف تل أبيب للفنون، 

يومي الثالثاء واألربعاء 28 - 29 كانون الثاني الفائت. 
وتن���اول المؤتمر ه���ذا العام موضوعين أساس���يين 
هما »التحديات السياس���ية واألمني���ة« التي تواجهها 

إسرائيل، و»توجهات جديدة إزاء المستقبل«. 
واس���تعرض رئيس المعهد، الل���واء احتياط عاموس 
يادلي���ن، رئي���س ش���عبة االس���تخبارات العس���كرية 
اإلس���رائيلية السابق، التقييم اإلس���تراتيجي السنوي 

الذي يصدره المعهد.
وتضم���ن المؤتمر خطاب���ات ألقاها كبار المس���ؤولين 
اإلسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، ورئيس الدولة شمعون بيريس، ووزير الدفاع 
موشيه يعلون، ووزير المالية يائير لبيد، ووزير التربية 
والتعليم شاي بيرون، ووزير شؤون االستخبارات يوفال 
ش���تاينيتس، ورئيس حزب العمل والمعارضة إسحاق 
هرتسوغ، ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية اللواء 

أفيف كوخافي.
وكان التقييم اإلس���تراتيجي السنوي في مركز أعمال 
المؤتمر، وتن���اول مجمل القضايا اإلس���تراتيجية التي 
تواجهها إس���رائيل، وبينها المفاوضات اإلس���رائيلية 
– الفلس���طينية والمل���ف النووي اإليران���ي والعالقات 
اإلسرائيلية – األميركية واألوضاع في المنطقة وخاصة 

في سورية ومصر واألردن ولبنان. 
ورأى ملخ���ص التقيي���م اإلس���تراتيجي، ال���ذي أعده 
يادلي���ن، أن األمن القومي اإلس���رائيلي في العام 2013 
تميز بميزان إيجابي. ورغ���م ذلك، رجح أنه في النصف 
الثاني من العام 2014 يتوقع حدوث تطورات إش���كالية، 
بالنسبة إلسرائيل، على صعيد البرنامج النووي اإليراني 
ومحاولة تس���وية الصراع اإلس���رائيلي – الفلس���طيني 
والتط���ورات في ال���دول العربية، وأن ه���ذه التطورات 
اإلقليمية من ش���أنها أن تضع تحديات كبيرة أمام أمن 

إسرائيل. 
وس���يم التركيز في الس���طور المقبلة عل���ى التقييم 
اإلس���تراتيجي لمعهد أبحاث األم���ن القومي المتعلق 
بالعالق���ات اإلس���رائيلية – الفلس���طينية، واالتجاهات 
المحتمل���ة لتطورات مس���تقبلية. وتجدر اإلش���ارة هنا 
إلى أن تقييمات المعهد تس���تبعد التوصل إلى اتفاق 
دائم بين إس���رائيل والفلس���طينيين، وتضع تصورات 
لسياسة يتعين على إسرائيل إتباعها في أعقاب فشل 

المفاوضات.

المفاوضات: مواقف متباعدة
يؤكد التقييم اإلستراتيجي تبدد التقديرات اإلسرائيلية، 

لدى اس���تئناف المفاوضات اإلس���رائيلية- الفلسطينية، بأن 

إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما س���تولي الشرق األوسط 

أفضلي���ة متدنية خ���الل واليته���ا الثانية »بعد أن فش���لت 

خ���الل واليتها األولى في تحريك المفاوضات اإلس���رائيلية - 

الفلس���طينية«. فلقد تبين، بعد خمسة شهور من استئناف 

المفاوض���ات، أن وزير الخارجية األميركي جون كيري وضعها 

ف���ي أفضلية عالية. واعتبر المعه���د أن كيري نجح في جعل 

اإلس���رائيليين والفلس���طينيين يتنازل���ون عن ش���روطهم 

الستئناف المفاوضات. 

واس���تبعد المعهد إمكانية التوصل إلى اتفاق، أو التقدم 

في المفاوضات، خالل فترة التس���عة شهور، التي ستنتهي 

في نيس���ان المقبل، مش���يرا إل���ى أن الفجوات ف���ي مواقف 

الجانبين كبيرة، كما أن انع���دام الثقة المتبادلة يصّعب من 

سد الفجوات. 

ووفقا للمعهد فإن »كل جانب يعتقد أن الجانب اآلخر ليس 

مس���تعدا لمنحه الحد األدنى الضروري من أجل بلورة اتفاق. 

وهكذا، فإن الجانب اإلسرائيلي ليس مؤمنا بأن الفلسطينيين 

س���يوافقون على اتفاق يضمن أمن إس���رائيل بش���كل كاف، 

وس���يوافق على نهاية الصراع والمطال���ب ويتنازل عن ’حق 

الع���ودة’. من جانبه���م، ال يؤمن الفلس���طينيون بأن الجانب 

اإلس���رائيلي مس���تعد فعال للع���ودة إلى ح���دود العام 1967 

وتمكي���ن الفلس���طينيين من إقامة عاصمته���م في القدس 

الشرقية. وبنظر الفلسطينيين، فإن إسرائيل تريد االستمرار 

في الس���يطرة على الضفة الغربية بطريق���ة أخرى، ومن هنا 

تنبع المطالب اإلسرائيلية ’المبالغ فيها’ في المجال األمني«.

وفي هذه األثناء، تحاول الواليات المتحدة بلورة تسوية في 

المجال األمني تك���ون مقبولة على الجانبين، باعتبار أن نجاح 

تسوية كهذه من شأنه أن يؤدي إلى انطالقة في المفاوضات 

والتقدم في قضايا أخرى هي محل خالف. 

ورأى المعه���د أن الوس���طاء األميركيين يؤمن���ون بأنه في 

حال عبرت إس���رائيل عن رضاها من تطبيق مطالبها األمنية، 

فإنها س���تكون مس���تعدة إلب���داء ليونة في مج���االت أخرى. 

ولهذا الس���بب، أج���رى الجنرال ]األميركي[ ج���ون ألين، الذي 

بلور االقت���راح األميركي في الموض���وع األمني، محادثات مع 

الجانب اإلس���رائيلي باألساس. لكن الجانب الفلسطيني أعلن 

أن االقتراح األميركي منحاز إلسرائيل ورفضه. 

واعتبر المعهد أنه »إذا لم ُيبِد الجانب الفلس���طيني ليونة 

في مجال الترتيبات األمنية، الذي يبدو األقل إش���كالية بين 

القضاي���ا المتنازع عليه���ا، فإن من الصع���ب التقدير أنهم 

سيلينون مواقفهم في مواضيع نهاية الصراع والمطالب، أو 

في موضوع الالجئين ومطلب ’حق العودة’«. 

رغ���م ذلك، توق���ع المعهد أن إس���رائيل والفلس���طينيين 

سيواصالن المفاوضات حتى نيسان المقبل، رغم الصعوبات 

والعراقيل. لكن يتعين عل���ى كال الجانبين التفكير بما يجب 

فعل���ه بعد ذلك، واتخاذ قرارات به���ذا الصدد، في حال تأكد 

فشل المفاوضات حول حل دائم. 

تبعات فشل »الفرصة األخيرة«
ال تخدم المصالح اإلسرائيلية

يرى المعهد أنه ينبغي على إس���رائيل أن تأخذ بالحسبان 

أن���ه »ربما تكون ه���ذه الفرصة األخيرة للتوص���ل إلى اتفاق 

يحق���ق حل الدولتين«. وع���زا المعهد ذلك إل���ى أنه »تحدث 

تطورات ميدانية من ش���أنها أن تحول توجهات المضي نحو 

واق���ع الدولة الواحدة إلى حقائق على أرض الواقع وغير قابلة 

للتغيي���ر، مع وجود المخاطر التي يضعه���ا مثل هذا التطور 

أمام الهوي���ة اليهودي���ة والديمقراطية إلس���رائيل والحلم 

الصهيوني«.

وأضاف المعهد، بلهجة تحذير، أن »تطورات أخرى محتملة 

نتيجة لفش���ل المفاوضات هي ضعف السلطة الفلسطينية 

إل���ى حد خطر االنهي���ار، وكذلك قرارات ق���د يتخذها العبون 

دوليون، وخاصة االتحاد األوروبي، بأنه ال جدوى من االستمرار 

في اس���تثمار األموال في مش���روع الس���لطة الفلس���طينية 

الفاشل. ووقف المس���اعدات الدولية للفلسطينيين أو إلحاق 

ضرر حقيقي بها لتترك مثل هذه القرارات الس���لطة بأيدي 

إسرائيل، وبضمن ذلك اإلش���كالية السياسية واالقتصادية 

المرتبط���ة بذلك، ألنه بنظر المجتم���ع الدولي، طالما ال يوجد 

اتف���اق بي���ن الجانبين، فإن إس���رائيل ]كدول���ة احتالل[ هي 

المس���ؤولة عن رفاهية الس���كان في المنطقة التي تس���يطر 

عليها«.

وأش���ار المعه���د إل���ى تطور آخ���ر محتمل في حال فش���ل 

المفاوضات، وهو »وجود مؤش���رات على أن األجواء في الشارع 

الفلسطيني آخذة بالتغير باتجاه تأييد استئناف العنف ضد 

إس���رائيل. وإذا كان باإلمكان التقدير في السنوات الماضية، 

بمس���توى معقول من اليقين، أن الفلس���طينيين ال يريدون 

العودة إلى فترة الفوضى ومعاناة االنتفاضة الثانية، ولذلك 

كانت األجواء الس���ائدة معارضة للعنف، فإنه يبدو أن األمور 

ب���دأت تتغير. وأوالد فترة االنتفاضة باتوا الش���بان البالغين 

في الحاضر. وبالنس���بة له���م ال يوجد تأثي���ر كابح لذكريات 

الماضي. وإذا أضفنا إلى ذلك اإلحباط المتزايد لدى الجمهور 

الفلس���طيني بس���بب عدم التقدم السياسي، إلى جانب عدم 

التقدم االقتصادي، فإنه تتزايد احتماالت تغير االتجاه«.

وأشار المعهد إلى أن »حدوث تصعيد نسبي في العمليات 

العدائية ’الش���عبية’، التي لم تنف���ذ بمبادرة منظمات، يدل 

على تغيير األجواء الحاصل. وربما أن هذه مس���ألة وقت حتى 

يؤدي ه���ذا التغيير إلى ان���دالع انتفاضة ثالثة. وس���تكون 

هذه مختلف���ة بطبيعتها وحجمها عن أعمال الش���غب التي 

وقعت في المناطق الفلسطينية في نهاية سنوات الثمانين 

وبداية س���نوات األلفين. وهذه التطورات قد تس���رع عمليات 

نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم العربي. وتوجد مؤشرات 

لح���دوث أمر كهذا أيضا. وينتج عن ذل���ك أن الوضع القائم ال 

يخ���دم مجمل المصالح اإلس���رائيلية، وثم���ة حاجة إلى خطة 

بديلة«.

خطة إسرائيلية بديلة للمفاوضات
رأى المعه���د أن الخطة البديلة الوحي���دة للمفاوضات بين 

الجانبين هي ما أس���ماه ب���� »الخطة البديلة الفلس���طينية«. 

ووفقا للمعهد فإن هذه الخطة تركز، في المدى القصير، على 

حملة دبلوماسية ش���املة ضد إس���رائيل في األمم المتحدة 

والمؤسس���ات الدولية، بهدف الحصول عل���ى اعتراف بدولة 

فلس���طينية في حدود العام 1967 وتعميق نزع الشرعية عن 

إس���رائيل. وفي المدى البعيد قد يس���عى الفلسطينيون إلى 

حل الدولة الواحدة. 

ولذلك دعا المعهد إسرائيل إلى االستعداد لمواجهة هذه 

اإلمكانيات وطرح خطة بديلة من جانبها. وشدد المعهد على 

أنه ال يمكن إلس���رائيل أن تقل���ص أولويتها وأن تحصرها ما 

بين الوضع القائم و»الخطة البديلة الفلسطينية«.

ورأى المعهد في هذا الس���ياق أنه ينبغي على إس���رائيل 

التأك���د من عدم اتهامها بفش���ل المفاوضات »وهذا ش���رط 

ضروري للنجاح في المواجهة مع اإلستراتيجية الفلسطينية 

البديلة. وهذا يعني أن على إس���رائيل إبداء حيز من المناورة 

في المفاوضات، بس���مح ب���أن تظهر من خالل���ه ما يكفي من 

الليونة والجاهزية من أجل الجسر بين الفجوات في المواقف، 

بحيث ينش���أ حافز في الجانب الفلس���طيني لالس���تمرار في 

المفاوضات إلى ما بعد نيس���ان المقبل. وإذا قدم األميركيون 

اقتراح���ا التفاق إط���ار أو مبادئ التفاق نهائ���ي، يتعين على 

إس���رائيل أن تبذل كل ما في وس���عها من أجل الرد باإليجاب 

على معظم ما يرد فيه، والتأكد من عدم تحميلها المسؤولية 

عن فشل المفاوضات«.

وأض���اف المعه���د أن »ثم���ة أهمي���ة ألن تقدم إس���رائيل 

مقترحات س���خية وبعي���دة األم���د، لتتأكد م���ن أن يعترف 

األميركي���ون على األقل بأن إس���رائيل ليس���ت هي المتهمة 

بفش���ل المفاوضات. وتوجد لهذا الموضوع انعكاس���ات على 

الحلبة الداخلية اإلسرائيلية من ناحية تعزيز الشعور بعدالة 

مواقف ال� ’ال خيار’، خاصة في حال تطور مواجهة عنيفة«.

وأوص���ى المعه���د حكومة إس���رائيل ب���أن يك���ون البديل 

اإلس���تراتيجي المركزي ه���و »التقدم نحو واق���ع الدولتين، 

حت���ى في وضع ال يوج���د فيه اتف���اق كامل بي���ن الجانبين. 

وبإم���كان خطوات كه���ذه أن تنفذ على أس���اس متفق عليه 

بين الجانبين، أو بصورة أحادي���ة الجانب. وواضح أن خطوات 

متفقا عليها مفضلة، ألنها تتضم���ن التزام الجانبين. ولكن 

القيادة الفلس���طينية تعارض بش���دة اتفاقات جزئية، تبدو 

بنظرها وس���يلة إسرائيلية الس���تمرار السيطرة الدائمة على 

الضفة الغربية وإمالء الحل األحادي الجانب اإلسرائيلي. ومن 

الجائز أن يغير الفلس���طينيون موقفهم في هذا األمر عندما 

يواجهون خطرا داهما على فشل المحادثات«.

وقال المعهد إنه »توجد طرق عديدة باإلمكان السير فيها 

من أجل تشجيع الفلس���طينيين على قبول اتفاقات مرحلية 

كهذه. وإن إحداها التنازل عن مبدأ أن ’أي ش���يء ليس متفقا 

حوله حتى يتم االتفاق على كل شيء’. وهكذا باإلمكان الدمج 

ما بين المفاوضات ح���ول اتفاق دائ���م واالتفاقات الجزئية. 

وبإمكان الجانبي���ن اختيار المجاالت الت���ي باإلمكان االتفاق 

حولها، وتطبيقها في موازاة اس���تمرار المفاوضات. وطريقة 

أخ���رى تكمن في اس���تعراض االتفاقات الجزئي���ة على أنها 

اس���تمرار لتطبيق االتفاق المرحلي من الع���ام 1995. وجدير 

بالذكر أن المرحلة الثالثة إلجراء تغييرات في انتش���ار قوات 

الجيش اإلس���رائيلي، الت���ي كان ينبغ���ي تنفيذها بموجب 

هذا االتفاق، ل���م تنفذ. وإذا نجح الجانب���ان في التوصل إلى 

اتفاق مبادئ جديد يص���ور مبادئ االتفاق الدائم حتى بدون 

تفاصيل، فإنه س���يكون أس���هل البدء ف���ي تطبيق اتفاقات 

جزئية«.

وشدد المعهد على أن خطوات أحادية الجانب ومنسقة بين 

الجانبين مرغوب بها أكثر من خطوات كهذه من دون تنسيق 

بينهما. لكنه اعتبر أن خطوات أحادية الجانب غير منس���قة 

بين الجانبي���ن يجب أن تكون »الخيار األخير، ومتعلقة بإرادة 

إسرائيل فقط، في حال رفض الفلسطينيون الحلول الجزئية«. 

ورغم ذلك تحفظ المعهد من خط���وات أحادية الجانب وقال 

إن���ه »يصعب كثيرا تبني توجه الخط���وات األحادية الجانب، 

على ضوء موقف الجمهور اإلس���رائيلي من نتائج تبني حلول 

أحادية الجانب في قطاع غزة وجنوب لبنان«، رغم أن المعهد 

يرى أن »القرار اإلس���تراتيجي الكامن في أساسها صحيح. إذ 

أن معظم الجمهور اإلس���رائيلي لم يكن يريد االستمرار في 

السيطرة على الحزام األمني في لبنان أو العودة إلى السيطرة 

عل���ى قطاع غ���زة، بكل ما يعن���ي ذلك. والمش���كلة كانت في 

تطبيق القرار«.

ودع���ا المعهد إل���ى »االس���تفادة م���ن دروس تطبيق قرار 

االنسحاب من لبنان في العام 2000، وقرار االنسحاب من غزة 

ف���ي العام 2005، من أجل ضمان تصحيح الخلل في التطبيق، 

في حال اتخاذ قرار إس���رائيلي لرسم الحدود بصورة أحادية 

الجانب. وف���ي هذا اإلطار، ينبغي تنفي���ذ خطوة كهذه فقط 

بعد اس���تعراض اقتراح يفهم حلفاء إسرائيل في الغرب أنه 

س���خي، والعمل بالتنس���يق معهم ومن خ���الل الحصول على 

ش���رعية لسياستها، بإبقاء قوات الجيش اإلسرائيلي في غور 

األردن م���ن أجل منع تهريب أس���لحة ومخربي���ن إلى الضفة، 

وإبقاء منطقة تستخدم كورقة مساومة لمفاوضات مستقبلية 

حول اتفاق دائم مع الفلسطينيين، واالعتناء بطريقة مناسبة 

والئقة بالمواطنين ]المستوطنين[ الذين سيتم إخالؤهم من 

المنطقة التي ستنسحب منها إسرائيل«.

خطوات فلسطينية متوقعة
يتوق���ع المعهد أن الفلس���طينيين أيضا س���يضطرون إلى 

دراس���ة خطواتهم في أعقاب فش���ل المفاوض���ات. وقال إنه 

»على المس���توى اإلس���تراتيجي س���يضطرون إلى اتخاذ قرار 

بش���أن التخلي عن حل الدولتين، وتبني إستراتيجية تفضل 

’الدولة الواحدة’. ويرى فلس���طينيون كثي���رون أفضلية في 

وجود إستراتيجية كهذه، بسبب تأكدهم من انتصارهم في 

الس���باق الديمغرافي. وفي هذه المرحلة، تميل القيادة في 

رام الله إلى التمسك بإستراتيجية الدولتين، ولكن بالتقدم 

ال بواسطة المفاوضات«.

وأض���اف المعهد أنه توج���د لدى الفلس���طينيين طريقان 

بديلتان وهم���ا الحصول عل���ى اعتراف في األم���م المتحدة 

بالدولة الفلس���طينية، والمقاومة الش���عبية. ووفقا للمعهد 

فإن���ه »توجد نقاط ضعف كثيرة في كلتا الطريقين. وبإمكان 

الفلس���طينيين التنغيص على إس���رائيل وتس���ريع عملية 

نزع الش���رعية عنها بواس���طة التوجه إل���ى المجتمع الدولي 

والمؤسس���ات الدولية، مثل المحكم���ة الجنائية الدولية في 

اله���اي، لكن مفع���ول هذين المس���ارين يفت���رض أن يكون 

محدودا وبطيئا، وثمة شك في ما إذا كان سيؤدي إلى إحداث 

تغيير جوهري في موقف حكومة إسرائيل«.

وتابع المعهد أن »’المقاومة الش���عبية’ التي في أساسها 

ليس���ت عنيفة أو أنها عنيفة بمس���توى مح���دود، مثل إلقاء 

حجارة وما شابه ذلك، تنطوي على تناقض داخلي. فمن جهة، 

إذا جرت بصورة مراقبة وتحت س���يطرة القيادة الفلسطينية، 

من أج���ل منع تصعيدها لعن���ف جارف وفقدان الس���يطرة، 

فإنها لن تؤثر بصورة جوهرية على السياس���ة اإلسرائيلية. 

ومن الجهة األخرى، إذا كان حجمها كبيرا والس���يطرة عليها 

ضعيفة، س���ترتفع احتماالت التدهور إلى عنف ش���امل من 

جان���ب كال الجانبين... واالعتراف بضعف هذين الخيارين قد 

يجعل القيادة الفلسطينية تدرس استمرار المفاوضات في 

العام 2014« أي بعد نيسان المقبل.

الخيارات األميركية المتوقعة
أش���ار المعهد إل���ى أنه على ض���وء التط���ورات المتوقعة 

واس���تبعاد التوصل إل���ى اتفاق قريب، فإنه س���يتعين على 

الوالي���ات المتحدة أيضا اتخاذ ق���رارات هامة. األمر األول هو 

أنه »ينبغي على الطاقم األميركي دراسة كيفية طرح صيغة 

االتف���اق الذي يعكف على كتابته على الجانبين، وأي قدر من 

الضغوط ينبغي ممارس���ته عل���ى الجانبين من أجل الموافقة 

على االقتراح«.

والقرار الثاني يتعلق »بأية مرحلة من الش���هور التس���عة 

التي تم تحديدها لجولة المفاوضات وبموجب أية اعتبارات، 

س���تكون هناك حاجة لإلشارة إلى فش���ل قريب للمحادثات. 

وإذا كان الوض���ع على هذا النحو، فما هي طريقة العمل التي 

ينبغي تبنيها«.

وتوقع المعهد أن أحد الخيارات األميركية في هذا السياق 

ه���و تراجع كبير ف���ي ضلوع الوالي���ات المتحدة ف���ي القناة 

اإلس���رائيلية – الفلسطينية. لكن ثمة شك فيما إذا كان وزير 

الخارجية األميركي، جون كيري، س���يوصي بخيار كهذا، على 

ض���وء التزامه العمي���ق بالموضوع. وخيار آخ���ر هو أن يدرس 

األميركيون دفع مفه���وم التقدم التدريجي والمرحلي لواقع 

الدولتين بوس���ائل مختلفة، ومحاولة تمديد الفترة الزمنية 

التي تم تحديدها للمفاوضات.

معضلة قطاع غزة
ق���ال المعهد إنه »يب���دو في هذه المرحلة أن إس���رائيل 

والس���لطة الفلس���طينية والواليات المتحدة تبنت توجها 

يقضي بأن االتفاقيات التي س���يتم التوصل إلها ستطبق 

في الضفة الغربية فقط، وذلك بشكل تدريجي. وهذا األمر 

ال يعفي الضالعين في المفاوضات من اتخاذ قرارات بشأن 

إدارة السياسات مقابل قطاع غزة«.

واستعرض المعهد ثالثة بدائل ممكنة للسياسات مقابل 

قطاع غزة. البديل األول هو االستمرار في السياسة الحالية 

وه���ي »احتواء حماس«. لكن هذه السياس���ة أصبحت أكثر 

تعقيدا بس���بب الضغوط التي يمارس���ها النظام المصري 

على حماس، حليفة اإلخوان المس���لمين. وإلى جانب ذلك، 

فإن ابتع���اد حماس عن إيران وس���ورية أضر بقوتها وأدى 

إلى تراجع وضعها االقتصادي والسياس���ي، وتزايد تعلق 

قطاع غزة بإس���رائيل، األمر الذي يخل بمصلحة إس���رائيل 

و«انفصالها« عن القطاع. 

وعب���ر المعهد ع���ن تخوف من أن تؤدي زي���ادة الضغوط 

على حماس إلى تفاقم ضائقته���ا، األمر الذي قد يدفعها 

إلى مواجهة مع إس���رائيل. ورأى المعهد أن احتمالية ذلك 

متدني���ة، ورج���ح أن االحتمال األقوى ه���و أن ترمم حماس 

قواعدها في الضفة الغربية والمبادرة من هناك إلى تنفيذ 

هجمات. 

واعتب���ر المعه���د أن خي���ار »احتواء حماس« ه���و الخيار 

األفضل لمواجهتها، لكنه دعا، في مقابل ذلك، إلى »العمل 

من أجل تقليص التعلق اإلس���تراتيجي للقطاع بإسرائيل 

بقدر اإلمكان«.

والبدي���ل الثان���ي الذي يطرح���ه المعهد ه���و انضمام 

إس���رائيل إل���ى »الجهود المصرية إلس���قاط حكم حماس 

في غزة، بواس���طة دمج وس���ائل سياس���ية، مثل ممارسة 

ضغط من أجل إجراء انتخابات في الس���لطة الفلسطينية، 

ومواصل���ة الضغ���وط االقتصادي���ة وممارس���ة ضغ���وط 

عسكرية. ويطرح هذا الخيار سؤال حول البديل السلطوي 

لحماس في قط���اع غزة. وليس واضحا م���ا إذا يوجد حكم 

بديل حقيقي لحماس، وإذا كان هناك حكم كهذا فما هي 

طبيعته. كذلك يصعب توقع كيفية اس���تعادة ]الرئيس 

الفلس���طيني[ محمود عباس س���يطرته عل���ى القطاع من 

دون انتخاب���ات عامة، كما أن ثمة احتم���االت ضئيلة بأن 

توافق حماس، الموجودة في الحضيض من حيث ضعفها 

]السياس���ي[، على إجراء انتخاب���ات.  وطالما ليس واضحا 

أنه توجد ق���وة براغماتي���ة مبلورة وقوية بش���كل كاف، 

الس���تبدال حكم حماس من دون تدخل خارجي عسكري، 

فإنه ليس مفضال االعتماد على استبدال الحكم كسياسة 

إسرائيلية«.

والبدي���ل الثالث وفق���ا للمعهد هو »اس���تغالل ضائقة 

حماس من أجل إحداث تغيير دراماتيكي في سياس���تها 

يرغمها على أن تكون ش���ريكا، وإن يكن ليس نش���طا، في 

العملية السياس���ية اإلسرائيلية – الفلسطينية. ومن أجل 

محاول���ة اختبار ه���ذه الطريق فإن ثمة حاج���ة إلى الحوار 

مع الحركة ]أي حماس[، وس���يتضح في إط���اره احتمال أن 

تتقدم حم���اس في هذا االتجاه. وحتى لو كان اختبار هذه 

اإلمكانية ه���و أمر مرغوب فيه، فإن الظ���روف ال تبدو أنها 

ناضجة اآلن لس���يناريو تتخلى فيه حماس عن فكرها الذي 

ال يعترف بدولة إس���رائيل ويدعو إلى مقاومة عنيفة وإلى 

استخدام اإلرهاب ضدها«.

التقييم اإلستراتيجي السنوي لـ »معهد أبحاث األمن القومي«:

األمن القومي اإلسرائيلي تمّيز خالل العام 2013 بميزان إيجابي...
*استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق أو التقّدم في المفاوضات اإلسرائيلية- الفلسطينية خالل فترة التسعة شهور »كون الفجوات بين مواقف الجانبين ما زالت كبيرة«*

حشود إسرائيليةعلى مشارف غزة.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تظاه���ر آالف اليه���ود الحريدي���م )المتش���ددين دينيًا(، 

ي���وم الخميس الماضي، في خمس م���دن، هي القدس وبيت 

ش���يمش وبني براك وأسدود ومستوطنة »موديعين عيليت«، 

وأغلقوا شوارع رئيسة وأشعل بعضهم سيارة شرطة ووقعت 

مواجه���ات بينهم وبين قوات الش���رطة اإلس���رائيلية، التي 

اعتقلت العشرات من المتظاهرين. 

وجاءت هذه المظاهرات على خلفية رفض الخدمة العسكرية، 

واحتجاج����ا على قرار المحكم����ة العليا، ي����وم الثالثاء الماضي، 

القاضي بوقف دفع مخصصات للش����بان الحريديم المرشحين 

للخدمة العس����كرية. كذلك جاءت ه����ذه المظاهرات ضد زعيم 

التيار المركزي للحريدي����م الليتوانيين، الحاخام أهارون اليف 

– شطاينمان. ولم يش����ارك فيها حريديم من التيار الليتواني 

المركزي أو من حزبي شاس و«يهدوت هتوراة«.

ونظم ه���ذه المظاهرات الحريديم الذي���ن ينتمون للجناح 

المتعصب ف���ي التيار الحري���دي الليتواني، ال���ذي يتزعمه 

الحاخام ش���موئيل أويرباخ، وإلى جماع���ات حريدية معادية 

للصهيونية. وكانت الذريعة المباش���رة لتنظيم المظاهرات، 

اعتقال طالب ييش���يفاة )معهد ديني يه���ودي( من مدينة 

أسدود، بسبب انصياعه ألمر الحاخام أويرباخ ورفضه المثول 

في مكتب التجنيد لغرض تسوية إعفائه من الخدمة.

وتحدث أم���ام المتظاهرين ف���ي القدس الحاخ���ام دافيد 

زيخرم���ان، أحد أتب���اع أويرب���اخ. وهاجم زيخرم���ان الحكومة 

اإلس���رائيلية، وبش���كل خ���اص رئي���س الحكوم���ة، بنيامين 

نتنياهو، ورئيس حزب »يوجد مستقبل« يائير لبيد، ورئيس 

حزب »البيت اليه���ودي« نفتالي بينيت، وقال: نْعلم أن حكم 

الش���ر هو ال� »لب���ن«، وهو اختصار لألش���رار الثالث���ة الذين 

يتزعمون هذا الحكم الش���رير، في إش���ارة إل���ى لبيد وبينيت 

ونتنياه���و. وأض���اف: »لقد حاول���وا من قبلكم ول���م ينجحوا! 

لق���د حاول تيتوس، وحاول أنتيوخ���وس. ولن ينجح لبيدوس 

وبينيتيتوس! لن ينجحوا«. ووصف محاولة تجنيد الحريديم 

بأنه���ا »محاكم تفتيش«. وهدد »س���نخرج إلى الحرب، ودولة 

إسرائيل ستشتعل كلها وتصبح مثل موقدة. فنحن، الناجون 

من المحرقة، موجودون اآلن ف���ي محرقة روحانية... واألخوان 

بينيت ولبيد يحاوالن تربيتنا، لكن هذا لن ينجح أبدا. وندرس 

اآلن اإلمكاني���ة القانوني���ة ألن نعل���ن عن عصي���ان في دفع 

الضرائب ووقف تسديد قروض اإلسكان«. 

وأشارت تقارير إعالمية إسرائيلية إلى أن أويرباخ، الذي تعرف 

جماعته في الشارع الحريدي بتس���مية »الفصيل المقدسي« أو 

»المخربين«، يحرص على منح دعمه الشخصي لطالب الييشيفوت 

الذين يتم اعتقالهم بس���بب أوامرهم له���م بعدم االمتثال في 

مكاتب التجنيد، منذ نهاي���ة العام 2012. ويحاول أويرباخ دائما 

زيارة طالب الييشيفوت المعتقلين في السجن العسكري رقم 6. 

محاولة سن قانون  خاص لتجنيد الحريديم
يذكر أنه في ش����هر آب من العام 2012 انتهى س����ريان مفعول 

»قانون ط����ال«، الذي منح الحريدي����م، منذ الع����ام 1999، امتيازات 

وإعف����اءات واس����عة للحريديم من الخدمة العس����كرية. وجاء إلغاء 

ه����ذا القانون، بقرار م����ن المحكمة العليا، في أعق����اب احتجاجات 

واسعة جرت في إس����رائيل ضد استمرار سريان »قانون طال«. ولم 

تنجح حكومة نتنياهو الس����ابقة، التي كان تشارك فيها األحزاب 

الحريدية، في سن قانون بديل ينظم الخدمة العسكرية للحريديم، 

تحسبا من معارضة األحزاب الحريدية وسقوط الحكومة. 

وف���ي االنتخاب���ات العامة األخي���رة، التي جرت ف���ي كانون 

الثاني من العام الماضي )2013(، خاض حزبا »يوجد مستقبل« 

و«البي���ت اليهودي« االنتخابات تحت ش���عارات عديدة، أبرزها 

فرض الخدمة العسكرية على الحريديم تحت شعار »المساواة 

في الع���بء«، على خلفية عدم إل���زام الحريديم بهذه الخدمة 

وع���دم انخراطهم في س���وق العم���ل ومنحه���م، كطالب في 

الييش���يفوت، مخصصات شهرية ضمن التس���وية المعروفة 

بتس���مية »توراتهم حرفتهم«. وتعهد لبي���د وبينيت، الذي 

يمثل اليمين المتطرف وقس���ما واس���ع من التيار الصهيوني 

– الديني، بأن يس���عيا إلى س���ن قانون جديد يلزم الحريديم 

بالتجنيد للجيش. وفي هذا الس���ياق، أقام لبيد وبينيت حلفا 

بينهم���ا، بعد االنتخابات األخيرة، اش���ترطا م���ن خالله بأنهما 

س���ينضمان إلى تحالف نتنياه���و الحكومي في حال عدم ضم 

الحزبين الحريديين، شاس و«يهدوت هتوراة«، إلى الحكومة.

وعلى ه���ذه الخلفية، أصدر وزير المالية لبيد تعليمات إلى 

المحاس���بة العامة في وزارته، ميخال عب���ادي – بويانجو، في 

أعق���اب قرار المحكم���ة العليا من األس���بوع الماضي، تقضي 

بتجمي���د الميزاني���ات الت���ي تدفعها الدولة للييش���يفوت، 

وبينها ميزانيات لم يشملها قرار المحكمة العليا ومخصصة 

لطالب الييشيفوت غير المرشحين للتجنيد حتى اآلن. 

وق���ال لبيد، في أعقاب المظاهرات: »ال نريد تنظيم عقوبات 

جنائية خاصة على الحريديم، وإنما أن نحدد بالقانون أن من ال 

يستوفي شروط قانون التجنيد للجيش، سيسري عليه قانون 

الخدمة األمنية مثلما يسري على أي مواطن في الدولة«. 

م���ن جانبه قال بيني���ت إنه »ال توجد حاج���ة إلنزال ضربات 

أخرى عل���ى الجمهور الحري���دي، وال حاج���ة للتظاهر. ويجب 

العودة إلى العمل الهادئ والبدء في تطبيق القانون الجديد 

من أجل إحضار الحريديم إلى العمل والخدمة«.

وفي موازاة ذلك، تعمل لجنة في الكنيس���ت، منذ س���بعة 

ش���هور، برئاس���ة عضو الكنيست أييليت ش���اكيد، من حزب 

»البي���ت اليهودي«، عل���ى وضع صيغة لقان���ون جديد ينظم 

خدم���ة الحريديم العس���كرية. ويتضح في ه���ذه األثناء أنه 

توج���د خالفات بين أعضاء اللجنة حول صياغات في مش���روع 

القانون الجديد، الذي سيتم التصويت عليه قريبا ويتوقع أن 

تكون مداوالت اللجنة عاصفة ومشحونة بالتوتر. وينص أحد 

البنود على أن تقرر الحكومة ما إذا كان الجمهور الحريدي قد 

استجاب لغايات التجنيد في كل عام، وذلك بموجب مقاييس 

محددة سلفا. ويتعارض هذا البند مع صيغة سابقة لمشروع 

القانون ش���ددت على وجوب االستجابة لغايات التجنيد لدى 

الحريديم من دون أن تكون هناك أية إمكانية للتساهل في 

هذا الصدد. ولذلك احتجت مصادر في حزب »يوجد مستقبل« 

عل���ى أن الصيغ���ة الحالية هي »ثغ���رة لالبتزاز السياس���ي 

المستقبلي لرئيس الحكومة ووزير الدفاع«، وسيكون بإمكان 

الحكومة أن تتخذ أي قرار يتالءم مع تركيبة ائتالفها.

صراع داخل الجمهور الحريدي
يؤكد المحللون اإلس���رائيليون أن مظاهرات الحريديم، يوم 

الخميس الماضي، لم تكن ض���د محاوالت تجنيدهم للجيش 

وضد المحكمة العليا فقط، وإنم���ا تأتي في إطار صراع يدور 

داخ���ل الجمهور الحريدي أيضا، وبش���كل خ���اص بين زعيم 

الحريديم الليتوانيين، الحاخام شطاينمان، والجماعة األكثر 

تعصبا داخل الحريديم الليتوانيين بقيادة الحاخام أويرباخ. 

ولذلك فإن هذه المظاهرات كانت ضد شطاينمان أيضا.

ووفقا لمحلل الش���ؤون الحريدية ف���ي صحيفة »هآرتس«، 

يائير أتينغر، فإن ما هو مطروح اآلن هي »طريقة شطاينمان«، 

وما إذا كان سينجح بأسلوبه الرسمي والجامد في الحفاظ على 

عالم الييشيفوت الحريدي. وعلى ما يبدو فإن قانون التجنيد 

الجديد س���يضع صعوب���ات أمام أويرباخ ف���ي مواصلة وصف 

الواقع المتغير بأنه مالحقة ضد التوراة وعالم الييش���يفوت. 

إذا يقضي القانون الجديد بالسماح بإرجاء تجنيد الحريديم 

حت���ى بلوغ س���ن 24 عاما، ب���دال من 18 عاما، وس���تكون هناك 

مس���ارات خدمة لفترات قصيرة نسبيا، وذلك إلى جانب دفع 

رواتب لهم. واأله���م من كل هذا أن القان���ون الجديد يحدد 

تجنيد عدد من الشبان الحريديم، وباإلمكان تجنيده بسهولة 

من »هوامش الحريديم وحتى م���ن بين أولئك الذين توقفوا 

ع���ن كونه���م حريديم. وه���ذا يعني أنه لن يت���م تجنيد أي 

حريدي، أو مسياني، خالفا لرغبته«.

وكش���فت »هآرتس«، ف���ي بداي���ة األس���بوع الماضي، عن 

محادثات س���رية جارية بين حاخامين من أتباع ش���طاينمان 

وبين ضباط في الجيش اإلس���رائيلي وشاكيد، رئيس اللجنة 

البرلماني���ة التي تعمل على إعداد قان���ون تجنيد الحريديم 

الجديد. وعلى أثر ذلك انبرى أتباع ش���طاينمان يدافعون عن 

حاخامه���م بعد أن اتهمهم أويرباخ وأنصاره بأنه »يس���اوم« 

ف���ي قضي���ة التجنيد، وأنه لي���س جديرا بزعام���ة الحريديم 

الليتوانيي���ن. ويبرز الخ���الف الحريدي الداخل���ي بمعارضة 

ش���طاينمان لدع���وات أويرب���اخ للمرش���حين للتجن���د بعدم 

االمتثال في مكاتب التجني���د، وبتنظيم مظاهرة للحريديم 

في نيوي���ورك تضامنا مع رافضي التجنيد الحريديم، ورفض 

المظاهرات في إسرائيل كتلك التي جرت األسبوع الفائت.

وق���ال مصدر ضالع ف���ي المفاوضات حول تجني���د الحريديم 

وصياغ���ة قان���ون التجنيد الجديد ل� »هآرت���س«، حول ما يريده 

ش���طاينمان والتيار الحريدي الليتواني المركزي، إن »الحريديم 

يري���دون أن يغتصبوه���م. وهم يدركون أن الوض���ع الحالي لن 

يستمر، لكن لن يأتي أي من الحاخامين والناشطين حامال خطة 

ولن يقول ’نعم’ على أية خطة تطرح على الطاولة. وأكثر ما يمكن 

أن يقول���وه هو ما ال يمكن أن يوافقوا عليه كي يكون االغتصاب 

محتمال، لكن الجميع يدرك أنه سيكون هناك اغتصاب«.

وأبدى حاخام مقرب من شطاينمان موافقته على هذا الوصف، 

وأوض���ح أن عدم وجود خط���ة للتجنيد ل���دى الحريديم هو بحد 

ذاته خطة تخدم الحريديم منذ س���نوات طويلة، وستستمر في 

خدمتهم لسنوات مقبلة وفقا لمسودة قانون التجنيد الجديد. 

واس���تعار هذا الحاخام مثاال من التاريخ السياسي اإلسرائيلي، 

وقال إن »رئيس الحكومة ]إسحق[ شمير رفض بعناد أي اقتراح 

سياس���ي طوال س���نين، رغم أنه كان يعلم أن تسوية سياسية 

]مع الفلس���طينيين[ هو أمر ال يمكن منعه وسنضطر في نهاية 

المط���اف للتنازل. وقد أدرك أنه يوجد ثمن للرفض، لكنه اعتقد 

أن باإلمكان على األقل كس���ب عدة سنوات من الوضع القائم في 

المناطق ]المحتلة[. وهذا م���ا يفعله الحريديم. فنحن ندرك أن 

 هل يعيش الفلسطينيون في المناطق المحتلة العام 1967 حالة عبودية، 

مثل تلك التي عاشها اإلفريقيون السود في أميركا في القرنين الثامن عشر 

والتاسع عشر؟ الواقع في األراضي المحتلة يسجل الحقائق التالية: اعتقلت 

إسرائيل بين األعوام 1967 – 2012 حوالي 800 ألف فلسطيني، وفقا لتقارير 

فلس���طينية، و700 ألف بين األعوام 1967 – 2008، وفقا لتقارير إسرائيلية؛ 

الجيش اإلسرائيلي يستخدم الفلس���طينيين كدروع بشرية؛ المستوطنون، 

وخاصة »ش���بيبة التالل« الذين ينفذون اعت���داءات »جباية الثمن«، يعتدون 

على الفلس���طينيين وأمالكهم ويس���لبون أراضيهم، من دون أن يحاكمهم 

أحد على هذه الجرائم؛ يخضع الفلسطينيون في األراضي المحتلة لمنظومة 

قواني���ن مختلفة عن منظومة القوانين التي يخضع لها اإلس���رائيليون، كما 

أنه ال توجد للفلس���طينيين أية حماية قانونية؛ تقيد إسرائيل حرية تنقل 

الفلس���طينيين؛ تمنع إسرائيل الفلس���طينيين من تملك أراض، وفي موازاة 

ذلك تسلب أراضيهم؛ مزقت إسرائيل عائالت فلسطينية وتمنع لم شملها؛ 

تنظر إس���رائيل إلى الفلسطينيين على أنهم »جنود« أو »مخربون« وتتعامل 

معهم باستعالء وأنهم أدنى ثقافة وأخالقية.

ترى األكاديمية اإلس���رائيلية، البروفس���ور إيفا إيلوز، رئيس���ة أكاديمية 

»بتس���لئيل« للفن���ون والتصمي���م والمحاض���رة في قس���م عل���م االجتماع 

واألنثروبولوجيا في الجامعة العبرية في القدس، أن الفلسطينيين يعيشون 

في »ظروف عبودية«.

وكتبت إيلوز في مقال مطول نش���رته في صحيفة »هآرتس«، يوم الجمعة 

الماض���ي، أن االنطباع العام الذي تتركه الحقائق المذكورة أعاله تش���ير إلى 

أن »70% من الس���كان الفلسطينيين يعيشون بش���عور دائم من االنحطاط، 

ويعيش���ون حياتهم بدون يقين واس���تمرارية، ويعيش���ون ف���ي خوف من 

اإلرهاب اليهودي وعنف الجيش اإلسرائيلي ويتحسبون من البقاء بدون عمل 

ومأوى وعائل���ة. وإذا أجرينا موازنة بين هذه األرق���ام وصورة واحدة واضحة 

وتساءلنا، من وجهة نظر علم االجتماع، أي نوع من الحياة هذه، فإنه لن يكون 

باإلمكان التهرب من االس���تنتاج بأن عددا كبيرا من الفلسطينيين يعيشون 

في ظروف تكون فيها حريتهم، كرامتهم، س���المتهم الجسدية، قدرتهم 

على العم���ل، التملك، الزواج وبصورة عامة القدرة على تخطيط المس���تقبل 

مس���لوبة منهم وبموجب رغبات وصالحيات الحكام اإلسرائيليين. وال يمكن 

تسمية هذه الظروف إال باسمها المناسب، وهو ظروف عبودية«.

واقتبس���ت إيلوز تعري���ف العبودية الذي وضعه الم���ؤرخ وعالم االجتماع 

المتخصص في العبودية من جامعة هرفارد األميركية، أورالندو بيترس���ون، 

بقوله إن العبودية هي »س���يطرة دائمة، عنيفة وش���خصية على بش���ر يتم 

إقصاؤهم ويعاملون باحتقار منذ والدتهم«. وأش���ارت إيلوز إلى أنه بموجب 

هذا التعريف، توجد عدة مميزات تعرف العيش في العبودية:

العبودية هي وضع ال تكون فيه طريق أمام اإلنسان للوصول إلى المواطنة.  

العبد يخضع لمنظومة قانونية مختلفة عن تلك التي يخضع لها »السكان 

العادي���ون، األحرار«، ويك���ون القانون ال���ذي يخضع له مالئم���ا الحتياجات 

المجموعة الحاكمة.  

العبيد يستخدمون لصيانة وتوسيع أمالك السيد، لكن ُيسلب منهم الحق 

بالتملك أو توسيع أمالكهم.

يخضع العبيد لعقوبات جس���دية تعس���فية، وحياتهم وموتهم متعلقان 

في أحيان متقاربة بقرار السيد.

يوجد للعبيد حي���ز اجتماعي محدود للتنقل داخله، ووجوده في مكان عام 

يكون كافيا لالشتباه به.

السيد يتحكم بحياة العبيد الشخصية، مثل الزواج.

تشويش كل مجاالت حياة الفلسطينيين
اس���تمرارا لهذه المميزات، أشارت الكاتبة إلى أن المعطيات، الفلسطينية 

واإلسرائيلية، حول العدد الهائل من الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ العام 

1967، والذي يش���كل قرابة 40% من الرجال الفلس���طينيين، يعني أن »حياة 

سلب وتصبح خاضعة 
ُ
ش���ّوش وت

ُ
عدد كبير من المعيلين، وأرباب العائالت، ت

لقوة الجيش التعسفية. وعمليا، أية دولة تشكل وزارة لشؤون األسرى لو أنه 

ل���م يكن لذلك تأثير يومي على حياته���ا؟«. وأضافت أن هذا المعطى يعني 

أيضا، أن »قس���ما كبيرا من السكان الذين لم ُيعتقلوا يعيش في خوف دائم 

وتحت تهديد الس���جن«. وذلك إلى جانب عمليات التعذيب التي يخضعون 

لها في الس���جون ومش���اهد اعتقال القاصرين في أقفاص وتعرضهم للبرد 

القارس والحر القائظ. 

وإضاف���ة إلى عنف الجيش اإلس���رائيلي، عددت إيلوز ممارس���ات االحتالل 

اإلسرائيلي األخرى، وبينها اعتداءات المستوطنين، وانعدام حماية قانونية 

للفلس���طينيين. وفي إطار ف���رض قيود على تنقل الفلس���طينيين والفصل 

بين الضف���ة الغربية وقطاع غزة، رأت الكاتبة أن »أريئيل ش���ارون فصل غزة 

عن رام الله بخطوة كان الس���بب الرئيس لتنفيذه���ا فرض قيود كهذه على 

التنقل«، وأدت إلى ش���عور لدى الفلس���طينيين بأنهم موجودون في سجن، 

األمر الذي يتالءم مع سياسة الخنق العام اإلسرائيلية. إذ أن إسرائيل حققت 

قس���ما كبيرا من سيطرتها على الفلسطينيين من خالل جعل الفلسطينيين 

متعلقين بإسرائيل لغرض كسب الرزق ومنح تصاريح الدخول إلى إسرائيل، 

بشرط »السلوك الحسن«، الذي يجعل الفلسطينيين في خوف دائم و»تعلق 

نفس���اني متطرف«. واألخطر من ذلك هو أن إس���رائيل تف���رض قيودا على 

الفلسطينيين إلنشاء مصانع جديدة وترغمهم على العمل في المستوطنات 

المقامة على أراضيهم، »وهي تعاظم بذلك الشعور باإلذالل والسلب«. 

وتقوم إسرائيل بممارسات من أجل منع الفلسطينيين من تملك أراض، من 

خالل نهب األراضي ومصادرتها، وخالل ذلك تمنع الفلسطينيين من توسيع 

مناطق سكناهم. كما تمارس إسرائيل سياسة هدم البيوت بشكل واسع، إذ 

هدمت 634 مبنى فلسطينيا خالل العام الماضي وحده. وقالت إيلوز في هذا 

السياق إن إسرائيل تدوس على حق الفلسطينيين األساس بالمأوى. 

االستعالء اإلسرائيلي
وتطرقت إيلوز إلى االستعالء اإلسرائيلي وأن »فكرة تفوق اليهود موجودة 

في جميع أنحاء إس���رائيل، لكنها أكثر فظاظة ]لدى الجيش والمستوطنين[ 

ف���ي المناطق المحتلة. وعلى غرار البيض ف���ي جنوب الواليات المتحدة ]في 

فت���رة العبودية[، يرى اليهود أنفس���هم أنهم أكثر أخالقية، وأعلى ش���أنا 

وثقافة وتقدما بكثير من النواحي التكنولوجية واالقتصادية قياسا بالعرب 

’المنحطين’. ومثلما كان مؤيدو العبودية مقتنعين بأن اإلفريقيين متخلفون 

ويش���بهون الحيوانات، هكذا أيضا يعتبرون الع���رب أنهم غير موثوق بهم 

وكاذبون وأغبياء وخطيرون. وهذه األفكار تملي السياس���ة الرسمية. ومثلما 

اعتب���ر البيض في الجنوب أنه���م يثقفون اإلفريقيي���ن المتخلفين، يمكن 

أن نس���مع في أحي���ان متقاربة أن العرب يتمتعون م���ن التنور التكنولوجي 

والسياسي اإلسرائيلي«.

ورأت الكاتبة أن كتاب »عقيدة الملك«، الذي يتيح لليهود قتل العرب، هو 

مثال على االس���تعالء اليهودي. »إذ أنه بموجب ه���ذا الكتاب، اليهود أعلى 

ش���أنا من غير اليهود، واألغيار ]أي غير اليهود[ يشبهون الحيوانات ألنهم 

لم يقبلوا بفرائض أبناء نوح السبع. وفي عالم مثالي يكون قتل غير اليهودي 

الذي ال يقبل الفرائض الس���بع أمرا ضروريا. ويدعي الكتاب أنه بسبب وجود 

اليهود في حالة حرب اآلن، فإنه مس���موح قتل األغيار، وبضمنهم المدنيون 

واألطفال، بسبب التخوف من أنهم سيصبحون خطيرين عندما يكبرون«.

ونقل���ت إيلوز عن المؤرخ يهودا ب���اوار تأكيده أن هذا الكتاب ليس ظاهرة 

هامش���ية لمجموعة متطرفة، وإنما حظي بموافقة حاخامين مشهورين، وأن 

يت���م تدريس الكتاب أو مضامين مش���ابهة في الييش���يفوت )أي المعاهد 

الدينية اليهودية( التي تحضر طالبها للخدمة العسكرية. كذلك فإن قسما 

من طالب الييشيفوت هم قياديون في »شبيبة التالل« التي تنفذ اعتداءات 

متواصلة ضد الفلسطينيين.

ولفت���ت إيلوز إل���ى أنه »مث���ل نظرائهم في القرن التاس���ع عش���ر، ينظر 

المستوطنون باحتقار إلى ’الحرية الفردية’ و’الذاتية’ لدى سكان تل أبيب، 

وهي المدينة التي تميل بأوضح صورة إلى معارضة االحتالل، وبشكل مشابه 

جدا للمزارعين البيض الذين نظروا باحتقار إلى معارضي العبودية في مدن 

الش���اطئ الش���رقي... وبالش���كل األبرز، تماما مثل نظرائهم الجنوبيين من 

القرن التاس���ع عشر، يبالغ المستوطنون في تقديس األرض بواسطة روايات 

توراتية ويرون بأنفسهم، مثل أسياد العبيد، كمن ينفذون مشيئة الرب«.

وتس���اءلت إيلوز »ماذا يعني أن دولة أوجدت ظروف عبودية كهذه لشعب 

لكنها ترفض االعتراف بذلك؟«. وأردفت أن »الس���ؤال هنا ليس حول انعدام 

أخالقي���ة االحتالل وإنما هو أعم���ق من ذلك، ويتعل���ق بالصعوبة المتزايدة 

لصياغ���ة لغة أخالقية من أجل فهم طبيع���ة االحتالل، الذي كان في البداية 

نتيجة لمواجهة عسكرية وأصبح اليوم كارثة إنسانية. وما أريد قوله هو إنه 

إذا كانت العبودية في القرن التاس���ع عشر معروفة أنها نظام كهذا لجميع 

الضالعين فيه، فإن جوهر االحتالل نفس���ه ما زال غير واضح. ونحن ال نعرف 

ما هو االحتالل، وال نعرف ألنه تم احتالل اللغة نفس���ها. فعندما نعرفه نحن 

اإلس���رائيليون بمصطلحات عس���كرية، فإننا ال نرى ما يراه العالم. إسرائيل 

ترى مخربين وأعداء، والعالم يرى ش���عبا ضعيفا ومس���لوبا ومالحقا. والعالم 

يرد بغضب أخالقي على استمرار السيطرة اإلسرائيلية على الفلسطينيين، 

وإسرائيل تسخر من هذا الغضب األخالقي وتعتبره أخالقا مزدوجة. والعالم 

يرى دبابات إس���رائيلية وتكنولوجيا عسكرية ضد مش���ردين فلسطينيين، 

لكن إس���رائيل تعتبر هذه التنديدات بأنها كراهية ذاتية أو عداء للسامية. 

والعالم يريد حال نزيها، وإس���رائيل تنظر إلى المطالب���ة بالعدالة على أنها 

تهدد وجودها«.

وخلصت إيلوز إلى أنه »بهذا المفهوم، فإن النقاش الذي يقس���م الشعب 

اليه���ودي معقد أكثر من النقاش ح���ول العبودية، ألنه ال يوجد اتفاق حتى 

على اس���م المش���روع الهائل الحاصل ف���ي المناطق. وإذا كان���ت انكلترا قد 

أدركت في بداية القرن التاسع عشر أنها لن تتمكن من االستمرار في اإلدعاء 

بأنها تمثل القيم المتنورة للحرية واإلنس���انية وفي الوقت نفس���ه تشارك 

في تجارة العبيد البربرية، فإن إسرائيل موجودة في موقف حرج أكثر، ألنها 

بمفه���وم معين ال تعرف أنها تنفذ مش���روعا ال يمكنها تبريره. وإس���رائيل 

تبتعد بصورة خطي���رة من كنز الكلمات األخالقية لمعظم الدول المتحضرة. 

ومج���رد الحقيقة بأن الكثيرين من قرائي يعتقدون بأن مصادري غير موثوق 

بها ألني تأتي من منظمات تدافع عن حقوق اإلنسان يثبت هذا االدعاء. وهو 

أن إسرائيل لم تعد تتحدث بلغة األخالق المقبولة في الدول المتنورة. ولكن 

برفضها التحدث بهذه اللغة، فإنها تحكم بنفسها على نفسها بالعزلة. ولن 

تتمكن إس���رائيل من الرقص إلى األبد في احتفاالت الديمقراطية فيما هي 

ترقص رقصة االحتالل«.  

أوجه شبه كثيرة بين استعباد إسرائيل للفلسطينيين واستعباد أميركا وبريطانيا لإلفريقيين!
*األكاديمية اإلسرائيلية البروفسور إيفا إيلوز: »إسرائيل تبتعد بصورة خطيرة عن كنز الكلمات األخالقية لمعظم الدول المتحضرة... 

ولن تتمكن من الرقص إلى األبد في احتفاالت الديمقراطية فيما هي ترقص رقصة االحتالل«*

ال يمكن من���ع التغييرات، ونحن ببس���اطة نؤجلها من أجل بناء 

جيل آخر يمأل الييش���يفوت. وقيادة الحريديم ليس���ت بحاجة 

إلستراتيجية، وهي تدرك أنه ستطرأ تغييرات وهم يرجئونها، 

والحاخام شطاينمان يقوم بذلك بشكل ليس سيئا«.

تجنيد الحريديم عبء على الجيش اإلسرائيلي
يتبي���ن من مس���ودة قانون التجنيد الجدي���د أن الحريديم 

سيش���كلون عبئا عل���ى الجيش اإلس���رائيلي، بس���بب إرجاء 

التجنيد إلى س���ن 24 عاما، من جهة، وبس���بب المشاكل التي 

يعاني منها الجي���ش والمتمثلة بانخفاض نس���ب التجنيد 

العامة وافتقاره لقوى بش���رية نوعي���ة تالئم ميادين القتال 

الجديدة، من الجهة األخرى.

ولفت المراس����ل العس����كري لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، 

يوس����ي يهوش����واع، إلى أن »الجيش ال يحاول توسيع صفوفه 

بكل ثمن. وفي الواقع هو يبحث عن طرق لتسريح الفائض، مثل 

جنود في القواعد العس����كرية في الجبه����ة الداخلية وتقصير 

فترة الخدمة العس����كرية من ثالث س����نوات إلى سنتين. وفي 

واق����ع الميزاني����ة الحالي، وبع����د تقليص ميزاني����ة األمن، فإن 

الجيش اإلس����رائيلي ليس بحاجة إل����ى آالف الجنود الزائدين، 

وغالبيتهم أبناء 24 عاما، وه����م متزوجون ولديهم أوالد، وتبلغ 

تكلفة ضابط صغير منهم أكثر من خمسة آالف شيكل«.

وأشار يهوش���واع إلى مشاكل سيواجهها الجيش في حال 

تجنيد الحريديم، وبينه���ا اندماجهم مع الجنود النظاميين 

في سن 18 عاما، واضطرار الضباط إلى التعامل مع احتياجات 

الجن���ود الحريديم الذين لم ي���زوروا عائالته���م، زوجاتهم 

وأوالدهم، لفترات متواصلة. ولذل���ك فإن »الجيش يعتبر أن 

القانون الذي تقترحه لجنة ش���اكيد لي���س جديا ولن يصمد 

أمام اختبار الواقع«.

م���ن الجهة األخرى ف���إن الحريديم الذين س���يتجندون لن 

يلب���وا احتياج���ات الجيش اإلس���رائيلي. وكتب يهوش���واع 

أن الجيش »بحاجة ماس���ة إل���ى جنود آخرين ف���ي المجالين 

القتالي والتكنولوجي. فقد تغي���رت ميادين القتال، وأصبح 

إس���هام كل واحد من الجنود النوعيين في وحدات الس���ايبر 

]القتال في فضاء االنترن���ت[ والتنصت، مثل الوحدة 8200، 

يفوق أحيانا إس���هام فرقة عس���كرية مقاتلة بكاملها. فإذا 

كان الجي���ش قد جند لمنظومة الس���ايبر 100 جندي س���نويا 

في الس���نوات الماضية، فإنه يجند اليوم 500 كل عام، وفي 

المستقبل القريب سيصل هذا العدد إلى ألف سنويا. ويدور 

الحديث هنا ع���ن الجنود الذين لديهم معطيات ش���خصية 

هي األعلى من حيث قدراتهم، وقس���م كبير منهم يصل إلى 

وحدات الس���ايبر رغم أن قدراته تؤهله لالنخراط في وحدات 

النخب���ة القتالية، والت���ي هي األخرى تعان���ي من نقص في 

الجنود. كذلك يحتاج الجيش إلى جنود كهؤالء لقيادة دبابة، 

ويتعين عليهم أن يش���غلوا 40 منظومة تكنولوجية متطورة 

في كل دبابة. وهكذا نشأ وضع في الجيش اإلسرائيلي يوجد 

فيه عدد زائد من الجنود، ورغم ذلك يوجد نقص ش���ديد في 

القوى البشرية النوعية«. 

وأضاف يهوش���واع أنه »بإقرار لجنة ش���اكيد إرجاء تجنيد 

الحريدي���م إل���ى س���ن 24 عام���ا، فإنه حت���ى أولئ���ك الذين 

سيتجندون فإنهم يفعلون ذلك في سن تكون فيه قدرتهم 

على اإلسهام في أداء الجيش محدودة جدا، وذلك من دون أن 

يتمك���ن الجيش من التدخل في اختيار الجنود الذين يحتاج 

إليهم فعال«.   

وتابع أن »ه���ذه الضربة تصل إلى الجيش اإلس���رائيلي في 

فترة ليست جيدة. فمعطيات التجنيد ]العامة[ المتدنية أدت 

إل���ى انخفاض في عدد المجندين، وإضاف���ة إلى ذلك االرتفاع 

ف���ي حجم المتهربي���ن من الخدمة واالنخفاض المس���تمر في 

المحف���زات للخدمة ف���ي الوحدات القتالية. إل���ى جانب ذلك، 

تعاني قوات االحتياط من تراج���ع نوعيتها ألن التقليص في 

ميزانية العام 2013 أدى إلى إلغاء معظم أيام التدريبات«. 

السياسيون اإلسرائيليون يسعون إلرغام الحريديم على الخدمة العسكرية والجيش يرى في تجنيدهم عبئًا!
*آالف الحريديم يتظاهرون ضد التجنيد للجيش اإلسرائيلي، لكن احتجاجهم موجه ضد قيادة التيار الحريدي المركزي أيضا* لجنة برلمانية تحاول سن قانون جديد لتجنيد الحريديم بعد بلوغهم سن 24 عامًا*

من مظاهرة الحريديم في بني براك يوم الخميس الماضي
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

نشرت صحيفة »هآرتس« )2014/2/1( تحقيقا صحافيا واسعا خصصته لحالة 

التدهور المتفاقمة في »المجلس اإلس���رائيلي للثقافة والفنون« التابع لوزارة 

الثقافة من جراء ممارسات رئيسه، حاييم بيرلوك، تحت عنوان »قيصر الثقافة 

� هكذا يس���تولي برلوك على الحياة الثقافية في إس���رائيل«! وحاييم بيرلوك 

مق���رب من وزيرة الثقافة، ليمور ليفنات )ليك���ود(، التي اعتمد مجلس الوزراء 

اإلسرائيلي توصيتها الش���خصية فقرر يوم 2009/12/20 تعيين برلوك لهذا 

المنصب، خلفا للرئيس السابق للمجلس يحيئيل ليكت الذي قدم استقالته.

ويدع���ي العارفون في خبايا األمور، من مختل���ف المجاالت الثقافية والفنية 

في إس���رائيل، أن بيرل���وك � برعاية الوزيرة ليفنات وبدع���م غير محدود منها 

�  يدير ش���ؤون هذا المجلس بكثير من الهيمنة الفردية، باستقدام مقربين 

وتعيينهم في مناصب مسؤولة، باستبعاد القامات البارزة في مجاالت الثقافة 

والفن���ون المختلفة ف���ي البالد، ما أدى إلى إفراغ ه���ذا المجلس تماما، تقريبا، 

من المهنيين المختصين في المج���االت الثقافية المختلفة ليحتل مكانهم 

فيه أش���خاص غير معروفين في الحقل الثقافي، هو ما سبب تدهورا حادا في 

مكانة »مجلس الثقافة والفنون« باعتباره السلطة األعلى في مجال السياسات 

الثقافية في إسرائيل. 

ويش���كو هؤالء أن بيرلوك يدير المجلس بأس���لوب دكتات���وري، يتدخل في 

قرارات تتعل���ق باألداء اليومي في األجس���ام والمنظم���ات التابعة للمجلس، 

وكذل���ك في القرارات المهنية التي يتخذها المس���توى المهني، حتى أصبح 

يطلق عليه في األوساط الثقافية لقب »القيصر«، القادر على كل شيء!

يش���ار هنا إلى أن تأس���يس »المجلس اإلس���رائيلي للثقاف���ة والفن« � وكما 

ورد على صفحته العنكبوتية � جاء اس���تنادا إلى »قان���ون الثقافة والفنون«، 

كجهة رس���مية تطوعية  إضاف���ة إلى مديري���ة الثقافة ف���ي وزارة الثقافة. 

وتترك���ز مهمة المجلس في »تقديم االستش���ارة للحكومة ولوزير/ ة الثقافة 

والرياضة في مج���االت الثقافة والفنون والعمل لدعم حي���اة اإلنتاج واإلبداع 

في دولة إس���رائيل.... ويقدم المجل���س اقتراحاته لوزير/ ة الثقافة في إعداد 

برنامج متعدد السنوات للسياس���ة في مجاالت الثقافة والفنون، بما في ذلك 

في مواضيع الدعم لمؤسس���ات الثقافة والفنون، المبادرات، نش���اطات وورش 

لتشجيع ودعم اإلبداع والفنان«. 

يتساءل تحقيق الصحيفة، بدءا: »من هو هذا الشخص الذي لم يكن معروفا 

قط حتى مؤخرا؟«، ثم يجيب: بيرلوك، الذي قررت الحكومة قبل بضعة أش���هر 

تمدي���د تعيينه في منصب رئيس مجلس الثقاف���ة والفنون، هو ليس خادم 

جمهور كالس���يكيا ترعرع في جهاز الخدم���ات العامة، بل جاء من عالم الطب، 

األعمال الحرة والنشاط السياس���ي. وبكونه مقربا من حزب »الليكود«، كان من 

مؤي���دي وزيرة الثقاف���ة والرياضة، ليمور ليفنات. هو طبيب، مؤس���س ومالك 

لمجم���ع من الش���ركات التجارية الكبي���رة المتخصصة ف���ي تقديم الخدمات 

واالستش���ارة الطبية، ومن خاللها أقام ش���بكة واسعة ومتشعبة من العالقات 

التجارية. 

وفي س���يرته الذاتية هذه، لم تكن لبيرلوك أية نشاطات � شخصية، مهنية 

أو جماهيري���ة عامة � في أي مجال ثقافي، حت���ى العام 2004، وهو العام الذي 

عّينت���ه فيه ليفن���ات، للمرة األولى، رئيس���ا لمجلس الثقاف���ة والفنون التابع 

لوزارته���ا. ولئن كان بيرلوك قد اعتمد، ط���وال دورته األولى في هذا المنصب 

والتي استمرت حتى س���نة 2007، العمل الهادئ من وراء الكواليس واكتفى 

به، فقد تميزت الدورة الثانية، ابتداء من س���نة 2010، بالفاعلية الزائدة: فإلى 

جانب منصبه المركزي رئيس���ا للمجلس � وهو منصب يش���غله تطوعا، كبقية 

أعضاء المجلس وأقس���امه المختلفة � يتولى، أيضا، رئاس���ة أربعة من أقسام 

المجل���س ال� 13، التي يتولى كل منها صالحية إقرار وتحديد أي من الهيئات 

/ األجس���ام أو المبدعين المستقلين الناش���طين في إطاره يستوفي الشروط 

والمعايي���ر التي تؤهله للحصول على معونات مالي���ة من ميزانية المجلس / 

الدولة. 

تعيينات سياسية  ال عالقة لها بالثقافة!
ويس���تدل من المعلومات المثبتة عل���ى موقع وزارة الثقافة على الش���بكة 

العنكبوتية أن بيرلوك يتولى رئاس���ة األقس���ام التالية: قس���م الموسيقى، 

قس���م مس���رح األطراف )الفرينج(، قس���م الثقافة العربية )وهي المرة األولى 

التي ال يتولى فيها رئاسة هذا القسم شخص عربي!( وقسم األبحاث والتراث 

اإلس���رائيليين. وحتى الفت���رة األخيرة، تولى بيرلوك، أيضا، رئاس���ة قس���م 

»الثقافة الدرزية والشركس���ية«! وعالوة على هذا كله، فإن بيرلوك عضو فعال 

ومهيِمن في أقسام أخرى من أقسام المجلس، من بينها قسم المسرح.  

وتعليق���ا على هذا الوضع، يقول أحد العاملين القدامى والبارزين في الحقل 

الثقافي في إس���رائيل: »لم يكن ثمة رئيس، من قبل، أشغل هذا العدد الكبير 

من المناصب في الوقت نفسه. هذا يدلل على مدى هيمنة هذا الشخص على 

الجهاز بأس���ره«، ويعزو ذلك إلى »الحري���ة المطلقة التي توفرها الوزيرة لهذا 

الشخص«! 

وم���ن جانبه، يدع���ي بيرلوك � ردا على م���ا ورد � بأنه يش���غل اليوم منصب 

الرئيس الثابت والدائم لقس���مّي الموسيقى و«مس���رح األطراف« فقط، بينما 

يش���غل منصب الرئيس المؤقت لقس���مي الثقافة العربية واألبحاث والتراث 

اإلسرائيليين »حتى تعيين رئيسين دائمين«، في أعقاب استقالة رئيسيهما 

الس���ابقين، فيما »ُينظر هذا األيام في تعيين مرش���حة لتولي منصب رئيسة 

قسم الثقافة الدرزية والشركسية«. 

وال يتوقف األمر عند إش���غال بيرلوك ش���خصيا رئاسة هذا العدد الكبير من 

األقسام، فضال عن رئاسة المجلس، وليس مهنيين بارزين وأكفاء، بل يتعداه 

إلى حقيقة أن جزءا كبيرا من أعضاء المجلس ال عالقة لهم بالثقافة ومجاالتها 

وفعالياته���ا. وحتى إذا ما أخذن���ا في االعتبار أن بيرلوك ي���ؤدي مهامه وفقا 

لقواعد وأصول العم���ل في مجال األعمال والتجارة ويؤمن بأنه »يس���اهم في 

إدارة البيروقراطية الحكومية بصورة سليمة«، فإن هذه التركيبة في عضوية 

»مجلس الثقافة والفن���ون« ال تتالءم مع متطلبات »قان���ون الثقافة والفنون« 

)2002( التي تقضي بأن يكون »نصف األعضاء، على األقل، مهنيين وناشطين 

في مج���االت اإلبداع، العمل، التنفي���ذ والبحث في ميادي���ن الثقافة والفنون 

المختلفة« )البند 4(، فيما يمكن أن يكون األعضاء اآلخرون »من أنصار الثقافة 

الناشطين في المجاالت المختلفة«.  

ويس���تعرض تحقيق الصحيف���ة أعضاء »مجلس الثقافة والفنون«، إس���ميا، 

فيجد بينهم ش���ركاء لبيرل���وك في مجال األعمال الح���رة والتجارة، زوجة أحد 

ل بيرلوك نفسه 
ّ
المس���ؤولين الكبار في شركة »هرئيل« للتأمينات، التي تشغ

في مج���ال الدعاوى الطبية، ثالثة أطباء ينتمي أحدهم � يهودا س���كورنيك � 

إلى حركة »القيادة اليهودية« التي يتزعمها المس���توطن اليميني المتطرف 

موش���يه فيغلين، بينما كان نجله )أوهاد س���كورنيك( صديقا حميما ليغئال 

عمير، قاتل رئيس الحكومة األس���بق، إس���حاق رابين، وقد ت���م التحقيق معه 

بش���بهة الضلوع في جريمة القتل هذه! وأعضاء آخرين »مقربين من معسكر 

بيرل���وك السياس���ي«، من بينهم أش���خاص معروف���ون بأنه���م »قاوموا خطة 

االنفصال عن غزة«!

ومن النظ���ر في قائمة »أعض���اء المجلس«، كما هي منش���ورة على صفحته 

العنكبوتية،  يظهر أنها تش���مل 22 عضوا، بمن فيهم الرئيس نفس���ه، ومن 

بينهم 3 أعضاء عرب هم: الممثلة خولة الحاج � دبس���ي، الممثل نهد بش���ير 

والسيدة هدى خير.

وينق���ل التقرير عن إحدى العامالت في مج���ال الثقافة والمطلعة على عمل 

األقس���ام المختلفة في المجلس عن كث���ب أن »تعيين عضو جديد في أي من 

أقس���ام المجلس كان يجري، في الس���ابق، مرة واحدة كل بضع سنوات. كانت 

تعقد جلسات احتفالية إلنهاء عمل عضو ما وتعيين آخر مكانه. أما اليوم، فإن 

األمر يتم كما لو أنه في محطة قطار«! 

وردا على هذه االتهامات، يقول بيرلوك نفس���ه إن »جميع االدعاءات بش���أن 

تعارض مصالح يخص أيا من أعضاء المجلس كان قد تمت معالجتها من طرف 

المستشارة القانونية في وزارة الثقافة والرياضة«!!  

ويطرح التحقيق الصحافي تساؤال حول منهجية اتخاذ القرارات في »مجلس 

الثقافة والفنون« وكيفية توصل أعضائه إلى تلك القرارات، فيؤكد: ال س���بيل 

إلى معرفة ش���يء عن ه���ذا! فالمحضر األخي���ر المتوفر من محاضر جلس���ات 

ه���ذا المجلس هو من تاريخ 12 أيل���ول 2011، بينما تبين وثيقة حصلت عليها 

الصحيفة أن »أمرا صدر إلى مديرة موقع وزارة الثقافة والرياضة على الش���بكة 

يحظر عليها نشر أية بروتوكوالت عن جلسات المجلس«!

شهوة تسلطية جامحة
وتنقل الصحيفة عن عدد من المهنيين البارزين في مجال الثقافة والفنون 

في إسرائيل، ممن يعرفون سير عمل المجلس عن كثب، أن إحدى بؤر االحتكاك 

والتوتر الدائمين في المجلس تكمن في »تدخل بيرلوك المتزايد في قرارات 

المجلس وأقس���امه المهنية، وخاصة ما يتعل���ق منها بالدعم المالي الممنوح 

للمؤسسات والش���خصيات الثقافية والفنية«. ويضيف هؤالء، طبقا لتحقيق 

الصحيفة، أن عمل المجلس خالل الس���نوات الس���ابقة لتولي بيرلوك رئاسته 

تميز بالفصل الحاد والواضح بين »مجلس الثقافة« و»مديرية الثقافة« - وهذه 

األخيرة هي الذراع التنفيذية لوزارة الثقافة والرياضة وفيها لجنة خاصة من 

المهنيي���ن تنظر في طلبات الدعم وفق معايي���ر مهنية محددة وثابتة - وأن 

عمل المجل���س تركز، فيما مضى، بتقديم االستش���ارة والرقابة العامة، بينما 

»تالش���ت الحدود في الفترة األخيرة ولم يعد ممكنا التمييز بين الهيئتين«! 

ويضيف هؤالء أن »هذا الوضع نتج عن سلوك بيرلوك العدواني والعدائي وعن 

شهوة التسلط الفردانية الجامحة التي يبديها في نهجه في إدارة المجلس 

م بكل صغيرة وكبيرة«!
ّ
وأقسامه... إنها شهوة بال حدود، إذ يريد التحك

ويقول أحد أعضاء لجنة الدعم في »مديرية الثقافة«: »إنها فضيحة كبرى أن 

يقوم رئيس المجلس بتعيين أش���خاص ال عالقة لهم، إطالقا، بأي من مجاالت 

الثقافة والفنون أعضاء في لجنة تنظر في طلبات الدعم المالي للمؤسس���ات 

والش���خصيات الثقافية والفني���ة. فالُحكم على الثقافة ه���و مهّمة مهنية. 

ينبغ���ي على َمن يقوم به���ا أن يكون ذا قدرة مهني���ة ومعرفية على تفكيك 

مركّبات العمل الثقافي أو الفني«!

وأوردت الصحيف���ة تعقيب الوزارة على م���ا ورد في التحقيق، فجاء فيه، من 

بين ما جاء، أن »وزي���رة الثقافة هي التي تقوم بتعيين أعضاء المجلس، طبقا 

للتوجيه���ات المنصوص عليها في القانون ومن خالل التش���اور مع أجس���ام 

ثقافي���ة، بموج���ب تعليمات المستش���ارة القانونية لل���وزارة، وبعد مصادقة 

الحكومة«! 

وقال���ت الوزارة إن بيرل���وك، وخالفا لما ادعاه التحقيق الصحافي، ال يش���غل 

منصب رئيس »قسم الثقافة الدرزية والشركسية«، بل تشغله السيدة هدى 

خير، مدي���رة المركز الجماهيري ف���ي قرية المغار. وهذا، بينم���ا قال بيرلوك 

نفس���ه، في تعقيبه للصحيفة، إن الس���يدة خير »ال تزال، حتى اآلن، مرش���حة 

إلش���غال هذا المنصب«! أما بالنس���بة لألقس���ام األخرى التي يتولى بيرلوك 

رئاس���تها، فادعت الوزارة أن األمر ناتج عن »أمر أصدره المستش���ار القانوني 

للحكومة يحظر عل���ى الوزيرة تعيين أعضاء جدد لمجل���س الثقافة والفنون، 

بس���بب انتخابات الكنيست«، علما بأن هذه االنتخابات جرت قبل أكثر من عام 

كامل )في 22 كانون الثاني 2013(!!

هذا، وخصصت صحيفة »هآرتس« افتتاحيتها يوم 2014/2/1 لهذا الموضوع 

وما كش���ف عنه تحقيقها الصحافي، فزادت أن بيرلوك، إضافة إلى ما ورد عنه 

أعاله، تبرع بمبلغ يزيد عن عشرة آالف شيكل لتمويل الحملة االنتخابية للوزيرة 

ليفنات في االنتخابات الداخلي���ة )برايميرز( التي جرت في حزب الليكود في 

الع���ام 2009، وفي العام 2010، قامت بتمدي���د واليته في هذا المنصب، الذي 

كانت أوكلته إليه قبل ذلك بسنة واحدة. 

وقالت الصحيفة: إن ليفنات، التي تدعو المبدعين اإلسرائيليين إلى ممارسة 

الرقابة الذاتية لتحس���ين صورة دولة إسرائيل في خارج البالد، والتي مارست 

ضغوطا على العديد من المس���ارح في البالد لتقديم عروضها في مس���توطنة 

أريئي���ل، والتي أنش���أت »جائزة اإلب���داع الصهيوني«، قام���ت بإفراغ »مجلس 

الثقافة والفنون« من المهنيين والمختصين ووضعته تحت إمرة مقّربها الذي 

ينتهج القوة في إدارة هذه المؤسسة. 

وأعادت الصحيفة التذكير بتصريح أدلت به ليفنات في مقابلة مع الصحيفة 

نفس���ها في الماضي، قالت في���ه: »كما في كل مكان آخر ف���ي العالم، كذلك 

هي الحال في إس���رائيل � كثيرون من الفنانين يتماثلون مع اليس���ار وهذا ما 

يسبب قطيعة بينهم وبين الواقع«! وأضافت الصحيفة: »يبدو، اآلن، أن الوزيرة 

ليفنات تسعى إلى فرض رؤيتها هذه على المبدعين الذين تعتبرهم خصوما 

سياسيين لها، وهي تلقي المهمة هذه على بيرلوك شخصيا«. 

وخلصت الصحيفة إلى دعوة مراق���ب الدولة لفحص المعلومات واالدعاءات 

ال���واردة ف���ي تحقيقها والتحقيق ف���ي مجريات األمور ف���ي »مجلس الثقافة 

والفنون«.  

كتب سليم سالمة:

هل يقرر المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فاينشتاين، 

وضع حد ونهاية ل� »مهزلة« المحاكمات الجنائية بالجملة التي تخوضها 

الش���رطة ضد عش���رات الناش���طين االجتماعيين اليهود، وق���د تجاوزت 

خطوط���ا حمراء خطيرة في منزلق القمع الس���لطوي للحريات الش���خصية 

والديمقراطية في إسرائيل؟؟ وهل جاء تحرك المستشار القانوني األخير 

والمتأخر ج���دا لتجنيب الش���رطة، والحكومة كلها م���ن خلفها، فضيحة 

قضائية وسياسية وشعبية قد تنتهي إليها أبرز هذه المحاكمات؟؟  

هذا هو السؤال الذي تترقب أوساط إسرائيلية واسعة، إعالمية وقضائية 

وسياسية وشعبية، صدور الجواب عنه خالل األيام وربما األسابيع القليلة 

القادم���ة بعد الق���رار المرحلي ال���ذي أعلن أن فاينش���تاين أصدره أواخر 

األس���بوع الماضي ويقضي ب� »تجميد النظر ف���ي الملفات الجنائية التي 

قدمت بحق متظاهرين ال ماض جنائي لهم و/ أو العنف المنسوب إليهم 

ممارسته ال يتعدى سقفا متدنيا« و«إعادة فحص الموضوع، مجددا«!

وكان القرار األخير هذا قد صدر في ختام جلس���ة خاصة للنظر في هذه 

القضية عقدت أواخر األس���بوع الماضي في مكتب المستش���ار القانوني 

للحكومة في وزارة العدل، بمشاركة ممثلين عن قسم االدعاء في الشرطة 

وعن النيابة العامة للدولة. ويدور الحديث حول نحو 30 ناش���طة وناشطا 

من اليهود شرعت الشرطة في إعداد وتقديم لوائح اتهام جنائية بحقهم 

على خلفية مش���اركتهم في مظاهرة صاخبة جرت ف���ي مدينة تل أبيب 

ي���وم 23 حزيران 2012، في إطار محاولة إلعادة نصب الخيام إلحياء »حملة 

االحتجاج الش���عبية والمطلبية« التي كانت شهدتها إسرائيل في صيف 

الع���ام 2011. وخالل المظاه���رة تلك، وقعت صدامات بي���ن المتظاهرين 

وقوات الش���رطة بعدم���ا أقدمت الش���رطة على اعتقال ع���دد منهم، في 

مقدمتهم الناشطة دافني ليف، المبادرة إلى حملة االحتجاج المتجددة.

ويقض���ي قرار فاينش���تاين بتجمي���د وإعادة فح���ص 30 الئحة اتهام 

جنائية قدمها قس���م االدعاء في الشرطة ضد ناش���طي حملة االحتجاج، 

وس���ط معارضة ش���ديدة من جانب الشرطة. وإذا ما اس���تمر تجميد هذه 

الملفات لمدة س���نة واحدة، فس���يتم � بموجب القانون � إغالقها من دون 

توفر إمكانية استئناف النظر فيها من جديد. 

وعل���ى الرغم من أن لوائ���ح االتهام هذه قد قدمت قبل أكثر من س���نة 

كاملة، إال أن المستش���ار القانوني لم يتدخل بش���أنها سوى مؤخرا فقط، 

بعيد بدء محاكمة الناش���طة دافني ليف ف���ي أوائل كانون الثاني األخير 

في محكمة الصلح في تل أبيب، إذ أعلن فاينشتاين أنه »طلب االطالع على 

مستجدات هذه الملف«. وأوضح بيان صدر عن مكتبه، في حينه، أنه فعل 

ذل���ك »في أعقاب توجهات تلقاها حول الموضوع«! وفي أعقاب ذلك، عقد 

فاينشتاين جلس���ة خاصة مع المفتش العام للش���رطة، يوحنان دانينو، 

فطالب���ه األخير ب���� »التريث وعدم اتخ���اذ قرار، ريثما يقوم هو ش���خصيا 

بفحص األمر«. 

ولك���ن، حي���ن رأى المستش���ار القانون���ي للحكوم���ة أن المفتش العام 

للش���رطة »يماطل ويحاول كسب الوقت« � كما نقلت بعض وسائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية � بادر هو إلى عقد الجلسة األخيرة، أواخر األسبوع الماضي، 

وأصدر قراره المذكور بش���أن تجميد النظر ف���ي الملفات وإعادة فحصها 

مجددا. وأش���ارت وسائل إعالم إس���رائيلية إلى أن فاينشتاين »قد ينوي 

إغالق هذه الملفات، اس���تمرارا للسياسة الرس���مية التي اعتمدت حيال 

معارضي خطة االنفصال عن غزة«، علما بأن الكنيست اإلسرائيلي كان قد 

س���ّن، العام 2010، قانونا خاصا يقضي بش���طب وإلغاء أية أحكام جنائية 

صدرت بحق ناش���طي اليمين والمستوطنين الذين تصدوا، بعنف شديد، 

لعملية »االنفصال عن قطاع غزة«.  

وكان قسم االدعاء في الشرطة قد قدم ما يزيد عن 40 الئحة اتهام بحق 

ناش���طي حملة االحتجاج الشعبية، لكنه اضطر إلى إغالق بعض منها في 

أعقاب نقد الذع وجهته المحكمة، فيما ش���طبت من جزء آخر منها بعض 

بنود االته���ام وأنهتها بصفقات تقضي ب� »عدم اإلدانة الجنائية وفرض 

عقوبة العمل في خدمة الجمهور« على المتهمين فيها. وقد شملت بنود 

االتهام في تلك الملفات: اإلخالل بالنظام العام، المس بسالمة الجمهور، 

االعتداء على رجل شرطة، إهانة رجل شرطة. 

 أم���ا قائدة الحراك االجتماع���ي المتجدد، دافني لي���ف )27 عاما(، فقد 

وجهت إليها تهم: المشاركة في أعمال شغب، استخدام القوة والتهديد 

لمن���ع االعتقال وإعاقة عمل رجال الش���رطة. وهذا، بينم���ا كانت ليف قد 

تعرضت لعنف رجال الشرطة لدى محاولة اعتقالها ما أسفر عن إصابة في 

يدها استدعت نقلها لتلقي العالج الطبي.  

وكان قس���م االدعاء في الشرطة قد حاول التوصل إلى »صفقة« مع ليف 

تقضي، على غرار ما توصل إليه مع ناشطين آخرين، بفرض عقوبة الخدمة 

لصال���ح الجمهور عليها مقابل عدم إدانتها جنائيا، لكن ليف رفضت هذا 

»الَع���رض« وأصّرت على مطلبها بش���طب الئحة االته���ام وإلغائها، جملة 

وتفصيال، وهو ما رفضته الش���رطة، بالمطلق. وهكذا، بدأت محاكمة ليف 

في أوائل كانون الثاني األخير، وش���رعت المحكمة، األسبوع قبل الماضي، 

في س���ماع طعون الطرفين وش���هودهما. وقد ح���ددت المحكمة يوم غد 

األربعاء لمواصلة النظر في الملف، لكن قرار المستش���ار القانوني األخير 

قد يؤدي إلى تجميد النظر في الملف كليا، حتى صدور القرار النهائي.    

وادعى ممثلو الش���رطة، في معرض عرض الئحة االتهام وتسويغها أمام 

المحكمة، بأن دافني ليف »ش���اركت في أعمال ش���غب، قادت المتظاهرين 

الغاضبين وش���جعتهم على التصدي لمراقبي البلدية ولرجال الش���رطة«!!  

وبأن »أفراد الوحدة الخاصة الحظوا أن ليف تقوم بدفع أحد رجال الش���رطة 

فق���رروا اعتقالها«، وب���أن »المتظاهرين اآلخرين، وحي���ن رأوا أفراد الوحدة 

يقتادون ليف إلى س���يارة الش���رطة، تصرفوا بهمجية وانقضوا على رجال 

الش���رطة«!! كما ادعت الش���رطة، أيضا، بأن ليف والمش���اركين اآلخرين في 

المظاهرة الصاخبة في تل أبيب »انتهكوا أمن الجمهور وسالمته على نحو 

يثير الرعب« بمش���اركتهم في مظاهرة ونص���ب خيام بصورة غير قانونية 

وم���ن غير تصريح الس���لطات المخولة وبأنهم »هاجم���وا مراقبي بلدية تل 

أبيب الذين حضروا إلى المكان لتفكيك الخيام، ألقوا عليهم زجاجات فارغة 

وأغراضا أخرى وانهالوا عليهم بالضرب«!! وأضافت الشرطة، في ادعاءاتها، 

أن دافني ليف »دفعت شرطيا حين أبلغها بأمر اعتقالها«، ثم »جلست على 

األرض وانضم إليها متظاهرون آخرون محاولين منع اعتقالها«!!

وفي المقابل، أنكرت دافني ليف هذه االدعاءات، جملة وتفصيال، وقالت 

للمحكمة إنه تم اعتقالها »دون أي س���بب أو مب���رر، ودون أية مقاومة من 

طرفها«، ب���ل هي التي تعرضت للدفع والضرب من جانب رجال الش���رطة 

»الذين انتهكوا األصول المرعية في اعتقال النساء«! وقبيل دخولها إلى 

قاعة المحكمة، قالت ليف: »ينبغي أال تخيفنا بلطجية ش���رطة إس���رائيل 

واإلج���راءات التي تحاول المؤسس���ة الس���لطوية اعتماده���ا لقمع حرية 

التعبير. إنها محاولة لجعل هذا الحدث ِعبرة رادعة لكل من ينوي الخروج 

إلى التظاهر مستقبال«!

وتكش���ف ادعاءات الش���رطة المذكورة أعاله عن مدى هشاشة موقفها 

وروايتها م���ن الناحيتين الجماهيرية والقضائية، وه���و ما تبدى، أيضا، 

ف���ي المالحظات النقدية التي وجهها إليها القاضي، ش���ماي بيكر، خالل 

المداوالت،وخاصة بش���أن »جودة البينات والقرائ���ن« التي قدمها ممثلو 

الش���رطة إلى المحكمة. فحين عرضت ممثلة الشرطة أمام المحكمة، مثال، 

ش���ريطا مصورا من المظاه���رة التي تم اعتقال لي���ف خاللها يظهر فيه 

ناش���طو حملة االحتجاج يهتف���ون: »ديمقراطية«، بينما ليف نفس���ها ال 

تظهر فيه، أعرب القاضي عن اس���تهجانه لألمر متسائال: »لماذا تعرضون 

هذا الش���ريط بينما ال تظه���ر المتهمة فيه إطالق���ا؟«!! وأكثر منذ ذلك، 

تكش���ف أش���رطة مصورة أخرى عرضها ممثلو الش���رطة أم���ام المحكمة 

تناقض���ا عميق���ا وصارخا بين ادعاءات رجال الش���رطة وش���هودها وبين 

الوقائع الميدانية، إذ ُيظهر أحد هذه األش���رطة انقضاض رجال الشرطة 

على ليف وإلقاء القبض عليها وس���ط ممارس���ة عنف شديد ضدها، خالفا 

لرواية الشرطة وما تضمنته الئحة االتهام. 

ويتع���زز هذا التقييم عل���ى خلفية ما كانت اعترفت به الش���رطة، بعد 

أيام معدودة من المظاهرة إياها، من أن »اعتقال دافني ليف والناشطين 

اآلخرين، وخاصة العنف البوليس���ي أمام الكاميرات، كان خطأ عملياتيا«! 

ونقل���ت بعض وس���ائل اإلع���الم في إس���رائيل، يومها، ع���ن »مصادر في 

الش���رطة« قولها إن »الش���رطة لم تك���ن مهيأة لمواجهة م���ا حصل. فقد 

فوجئت به ولم تكن لديها تقديرات مس���بقة بش���أن حجم النشاط ومدى 

عزيمة المحتجين«!

لكن ما ينبغي االنتباه إليه هو أن اعتراف الش���رطة هذا � ورغم أهميته 

� صدر اضطرارا وتحت ضغط الضجة الواس���عة، إعالميا وشعبيا وسياسيا، 

الت���ي أثارتها ممارس���ات الش���رطة القمعية ضد المتظاهرين الش���باب 

وف���ي محاولة منها )الش���رطة( المتص���اص الغضب وتنفيس االس���تياء. 

فبالتزام���ن مع ذلك، طلبت الش���رطة من المحكمة تمدي���د اعتقال بعض 

الشبان المتظاهرين حتى انتهاء اإلجراءات القضائية بحقهم، وهو إجراء 

اس���تثنائي في تش���دده وحدته. غير أن القاضي الذي نظر في الطلب لم 

يكتف برفضه فقط، بل عمد إلى »التحذير من مغبة المس بحرية التعبير 

والحق في التظاهر«، مش���ددا على أن »حري���ة التعبير والحق في التظاهر 

هما من الحقوق األساسية وينبغي الحرص على عدم المس بهما«!

ويبدو، من تطورات هذه القضية حتى اآلن، أن الش���رطة قد تورطت في 

مس���عاها االنتقامي هذا، في محاولتها التعوي���ض عن إخفاقها وترميم 

هيبتها، من خالل اإلصرار العنيد عل���ى مواصلة اإلجراءات الجنائية بحق 

لي���ف، وخاصة بعد فش���ل مح���اوالت »إقناعها« بالتوقي���ع على »صفقة« 

كانت ستش���كل، بالنس���بة للش���رطة، انتصارا لها ولروايتها وألهدافها، 

مثلما فعلت مع آخرين من الناش���طين الذين قدمت لوائح اتهام بحقهم. 

وحين فش���لت محاولتها تلك، أصرت الش���رطة على المض���ّي في تقديم 

الئحة االتهام، س���عيا منها إلى الحصول على الُحكم القضائي الذي تريد 

ليش���كل برهانا على صدق ادعاءاتها ومصداقية ممارس���تها، من جهة، 

ورسالة تحذير واضحة ورادعة لكل َمن ينوي الخروج إلى الشوارع للتظاهر 

مستقبال، من جهة أخرى.   

وهذه الرسالة، التي يبدو تماما أن الشرطة تسعى إلى بثها، ال تغيب عن 

أعين وأذهان أي من المهتمين بهذه القضية وتفاعالتها وإس���قاطاتها، 

سواء على الصعيد السياس���ي الداخلي، القضائي والحقوقي، اإلعالمي أو 

الجماهي���ري. ويجمع هؤالء جميعا على أن هذه المالحقات القضائية ضد 

المش���اركين في حمل���ة االحتجاج، وفي مقدمتهم دافني ليف نفس���ها، 

وعالوة على م���ا ذكر آنفا بما يتعلق بصورة الش���رطة نفس���ها، مكانتها 

وهيبتها، ترمي إلى تحقيق أهداف سياس���ية � س���لطوية تنسجم تماما 

م���ع رؤى وتوجهات الحكوم���ة اليمينية في إس���رائيل. ويعتبرها هؤالء 

»محاولة س���لطوية محمومة لخنق حرية التعبير وتحيل كل َمن يجرؤ على 

االحتجاج على السياس���ات االقتصادية � االجتماعية الرسمية إلى مجرم«، 

وتشكل ممارسات الشرطة � في إطار الرؤية هذه �  »محاولة لردع وتخويف 

المتظاهرين المحتملين مستقبال«!

ورأت إحدى الش���ابات المش���اركات في حملة االحتج���اج، ليئات بيرون 

)28 عاما(، التي قدمت الش���رطة الئحة اته���ام بحقها انتهت ب� »صفقة« 

فرضت عليها ف���ي إطارها عقوبة العمل لصال���ح الجمهور، أنها وزمالءها 

خرجوا للتظاهر »من أجل دولتنا ومس���تقبلها، وهذا ما تكافئنا به حكومة 

إس���رائيل... يجعلون الناشطين االجتماعيين مجرمين، ثم يجرجروننا في 

المحاكم أش���هرا طويلة، بل سنة وأكثر، وحين يبلغون طريقا مسدودا وال 

يعرفون كيف ينزلون عن الش���جرة التي تس���لقوا عليها عاليا، يفرضون 

علين���ا عقوبة العمل في خدمة الجمه���ور، بينما كل ما فعلناه ونفعله هو 

الخدمة الحقيقية للجمهور... إنه وضع غير معقول ومحزن. وعلى أية حال، 

نحن ال ننوي االستس���الم، بل س���نواصل طريقنا حتى تصبح هذه الدولة 

أكثر تعقال«! 

أم���ا دافن���ي ليف نفس���ها، فتقول إنه ال يس���اورها أدنى ش���ك في أن 

»المس���ألة هنا هي مسألة الجهاز الس���لطوي بمجمله« وأن »ثمة يدًا عليا 

تحّرك األشياء، وهي ليست خفّية حتى«! وتضيف: »إن نضالنا هذا يخلق 

شعورا قويا بأننا نكافح هنا من أجل أمور أساسية جدا. إننا نناضل من أجل 

البق���اء ومن أجل الحرية... واألمر األكثر أهمي���ة الذي أريد إيصاله لجميع 

أبناء الجيل الش���اب، أولئك الذين يراقبون م���ا يجري لنا، هو: ال تخافوا وال 

ترتدع���وا عن التعبير عن آرائكم. عليكم أن تحاربوا من أجل مس���تقبلكم، 

مهما حاولوا كسركم وحشركم في الزاوية«! 

أم���ا محامية الدفاع ع���ن ليف، غابي الس���كي، المتخصص���ة في مجال 

حقوق اإلنس���ان، فاعتبرت هذه المحاكمات الجنائية، وبضمنها محاكمة 

ليف، »فضيحة«! مؤكدة أنها لن ترضى بش���يء »غير شطب الئحة االتهام 

وإلغائه���ا وإغالق هذا الملف، تماما ونهائيا... فإما أن تقر المحكمة براءة 

ليف، براءة مطلقة، وإما أن تتراجع الش���رطة عن الئحة االتهام. ولن نقبل 

بأي تجميد لهذا الملف. ألن أية نتيجة أخرى، خالف ما ذكر، ستعني عجز 

أذرع تطبي���ق القانون في كل ما يتعل���ق بحماية حرية التعبير والحق في 

التظاهر«!  

     تحقيق صحافي:
 

مسعى سياسي محموم إلقصاء »المبدعين 
اليساريين« عن »مجلس الثقافة والفنون« اإلسرائيلي!
*في »المجلس« قسم لـ »الثقافة العربية« وآخر لـ »الثقافة الدرزية والشركسية« 

يتولى رئاستهما حاييم بيرلوك شخصيا، إضافة إلى قسمين آخرين أيضا 

إلى جانب توليه رئاسة المجلس نفسه!*

المالحقات البوليسية والقضائية ضد ناشطي »حملة االحتجاج الشعبية« في إسرائيل:

»ثمة يٌد عليا تحّرك األشياء...  وهي ليست خفّية«!!
*»مالحقات تنطوي على قمع للحريات الشخصية والديمقراطية وترمي إلى بث رسالة 

ردع وتخويف لكل َمن ينوي التظاهر واالحتجاج ضد السياسات الحكومية الرسمية«!*
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته 

المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي
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البريد اإللكتروني لـ »مدار«:
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موقع »مدار« اإللكتروني:
www.madarcenter.org 

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«

ندوة في »مركز مدار« بمناسبة إطالق ترجمته العربية

كتاب »اختراع أرض إسرائيل«  
لشلومو سانـد: إعادة نظر 

مات صهيونية
ّ
جذرية  في مسل

للدراس���ات  الفلس���طيني  المرك���ز  نظ���م  الل���ه-  رام 

اإلس���رائيلية »مدار« في رام الله، األسبوع الفائت، ندوة 

بمناس���بة إصداره الترجمة العربية م���ن كتاب »اختراع 

أرض إسرائيل« لشلومو س���اند، شارك فيها مدير دائرة 

المش���هد اإلس���رائيلي في مدار الكاتب أنطوان شلحت، 

وأس���تاذ الفلس���فة والدراس���ات الثقافية والعربية في 

جامعة بير زيت د. عبد الرحيم الش���يخ، فيما أدار الندوة 

الكاتب أكرم مسلم.

م االنتباه إلى خصوصية مش���روع شلومو 
ّ
ولفت مس���ل

ساند المعرفي المكّون من »ثالثية« تبدأ بكتاب »اختراع 

الشعب اليهودي« انتهاء بكتاب »لماذا لم أعد يهوديًا؟« 

المقرر إصداره عن مدار الحق���ا، ومبررات االهتمام بهذا 

المش���روع، المتمثلة بتصديه للركائز األساس���ية التي 

تس���تند عليها األس���اطير الصهيونية، ابتداء بمقولة 

الش���عب اليه���ودي وخصوصيته ونقائ���ه، امتدادا إلى 

الجغرافيا وامتالكها والحق بإعادة تشكيلها.

م مشروع ساند أكثر صالبة وجوهرية في 
ّ
واعتبر مس���ل

اس���تئنافه على نفي مكونات الرواية اإلسرائيلية الذي  

أنجزه المؤرخون الجدد وعلماء االجتماع، وطال س���ردية 

النكب���ة، والعالق���ة بي���ن القومية واالش���تراكية وحيلة 

الكيبوتس وغيرها.

وتح���دث الكات���ب ش���لحت عم���ا يمثله كتاب س���اند 

الجدي���د من إعادة نظر جذرية في جملة من المس���لمات 

الصهيوني���ة الصنمّي���ة عب���ر إخضاعها إل���ى محاكمة 

تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة.

واعتبر ش���لحت أن أهمية ش���هادات من قبيل شهادة 

س���اند على التجربة اإلس���رائيلية ومنتوجه���ا تنبع من 

األص���داء التي تتركه���ا في دوائ���ر أكاديمية وإعالمية 

عالمي���ة منافق���ة إلس���رائيل، إذ إنه���ا تس���ند الرواية 

الفلس���طينية الموجودة أصال ومنذ وق���ت مبكر، والتي 

تواجه تجاهل العالم لصالح إسرائيل.

وأوضح ش���لحت انصباب جهد س���اند في هذا الكتاب 

على تفكيك األراجيف المتعلقة بتأكيد صلة »الش���عب 

اليهودي« بفلسطين التي تم اختراع اسم لها هو »أرض 

إسرائيل« في سبيل إثبات تلك الصلة، وجرى استخدامه 

خُيل الجغرافي لالس���تيطان 
َ
كأداة توجي���ه ورافع���ة للت

الصهيوني منذ أن بدأ قبل أكثر من مئة عام.

ز شلحت على دور أتباع الحركة البيوريتانية-  وهي 
ّ
ورك

الحركة التطّهرية التي انبثقت عن البروتس���تانتية في 

بريطانيا- وخالل القرنين الس���ادس عشر والسابع عشر، 

في قراءة التناخ )العهد القديم( على أنه كتاب تاريخي، 

وأنه���م نظرًا إلى ك���ون هؤالء متعطش���ين إلى الخالص 

ربطوا بي���ن حركتهم ونهضة »ش���عب إس���رائيل« في 

»أرضه«، األمر الذي لم ينش���أ نتيجة قلقهم على اليهود 

الذين كانوا يعانون األمّرين، وإنما أساس���ًا بدافع الرؤيا 

القائلة إنه فقط بعد عودة »بني إسرائيل« إلى صهيون 

 الخالص المسيحي على البشرية جمعاء.
ّ

سيحل

وختم ش���لحت باستخالصات ساند حول نشوء مصطلح 

»أرض إس���رائيل«، إذ ف���ي البداية كان اس���م البالد في 

التن���اخ كنع���ان، وفي فت���رة »الهي���كل الثان���ي« كان 

المصطلح الش���امل هو »أرض يه���ودا«. ومصطلح »أرض 

إس���رائيل« يظهر في الميشناه، لكنه ليس مطابقا لبالد 

الوعد اإللهي الذي ُمنح إلى إبراهيم، ملفتا إلى أن قالئل 

فقط مستعدون ألن يقّروا بأن »أرض إسرائيل« في أسفار 

التناخ لم تشمل القدس والخليل وبيت لحم، وأن التناخ 

استخدم االسم الفرعوني للمنطقة وهو »أرض كنعان«.

وتناول د. عبد الرحيم الش���يخ خلفيات مش���روع ساند 

المعرفية والثقافية والسرد التاريخي كفعل سياسي له 

عالقة وطيدة بالممارس���ة السياسية، من خالل دوره في 

تشكيل الذاكرة وإسناد الممارسة السياسية وتبريرها 

وترويجها.

ولفت الشيخ إلى استخالص ساند بوجود خطر يتهدد 

السردية الصهيونية ووجود احتمال لتفككها وبالتالي 

فشل مشروعها، مش���يرا إلى المفارقة المتمثلة بوجود 

أص���وات عربية وفلس���طينية تعتبر هزيمة المش���روع 

الصهيوني الكولونيالي مستحيال وغير واقعي.

وتحدث الش���يخ عن البيئة المعرفية والثقافية التي 

يتحرك فيها ساند، ومنهجيته المرتكزة على االنطالق 

من التذكر الش���خصي وصوال إلى الطبقات األعمق في 

الوعي الجماع���ي، مركزا على التوظيف الموفق لحكاية 

قري���ة الش���يخ مونس المق���ام على أنقاضه���ا الصرح 

األكاديم���ي الذي يعمل فيه س���اند، وال���ذي يتجاهل 

ما تحت���ه من ذاكرة مدفونة، بل ويس���اهم في دفنها 

عميقا.

واعتبر الش���يخ أن كتاب س���اند يندرج في إطار تطبيع 

إس���رائيل ومحاولة تقديمها كظاه���رة تاريخية وليس 

فوق التاريخ عبر تجاوز وهم الحصرية اليهودية بكل ما 

تعنيه هذه الحصرية من عنصرية واستعالء.

وختم الش���يخ مداخلت���ه بالحديث عن التباس���ات في 

المالحظات السياس���ية الت���ي يطرحها س���اند، ممثلة 

باعتب���اره حل الدولتي���ن هو الممك���ن، دون توضيح أي 

دولتي���ن يريد، ودون توضيح كيفي���ة تصحيح المظلمة 

التي أسفر عنها المشروع الذي يتولى تفكيكه.

ترجمة وإعداد: سعيد عياش
  

تعريف: 
هنا ترجمة كاملة لخاتمة كتاب »حروب إسرائيل الجديدة« 

للكاتب والباحث اإلسرائيلي أوري بن إليعازر )يعمل محاضرًا 

في قس���م علم االجتماع واألنثروبولوجيا ف���ي جامعة حيفا، 

وتنص���ب أبحاثه ومؤلفاته عمومًا على سوس���يولوجيا الحرب 

والعالق���ات بين الجيش والسياس���ة والمجتم���ع المدني في 

إسرائيل( والذي س���يصدر قريبًا في ترجمة عربية كاملة عن 

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية - مدار. 

ويقدم كتاب »حروب إس���رائيل الجدي���دة« قراءة تحليلية 

سوس���يولوجية معمق���ة ومس���هبة للعوام���ل االجتماعي���ة 

والثقافية والسياس���ية التي أدت وتؤدي إلى اندالع الحروب 

اإلس���رائيلية بش���كل عام، والح���روب التي جرى ش���نها في 

العقدين األخيرين بش���كل خاص، ك� »ح���رب لبنان الثانية - 

2006« و»الحرب على غزة- 2008«، وس���ط التركيز على النزاع 

الذي احتدم عنفه بين الجانبين، اإلس���رائيلي والفلسطيني، 

خ���الل االنتفاضة الثانية - انتفاض���ة األقصى- التي اندلعت 

في أواخر أيلول 2000، وال سيما في أعقاب االجتياح العسكري 

اإلسرائيلي الواسع لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في 

الضف���ة الغربية بعد عامين )في أواخر الع���ام 2002(، والذي 

قاده رئيس الحكومة اليميني أريئيل ش���ارون ووزير الدفاع 

»العمالي« الس���ابق بنيامين بن إليع���ازر. ويقدم المؤلف، في 

خالصة اس���تعراضه وتفس���يره التحليلي المسهب لعوامل 

ان���دالع الحروب واالعتبارات والدوافع الداخلية اإلس���رائيلية 

التي تقف خلفها وتضفي »الش���رعية« عليها، هذه الحروب 

)األخيرة( مجتمعة على أنها ليست من نوع الحروب التقليدية 

السابقة، وإنما هي نوع خاص من »الحروب الجديدة« في عصر 

العولمة والنظام النيو- ليبرالي الجديد. 

ويخت���م المؤل���ف كتابه، الذي ص���در باللغ���ة العبرية عن 

منش���ورات »جامعة تل أبيب على اس���م حاييم روبين«، قائاًل 

إن العنف المتبادل بين الش���عبين ل���م ينته بعد، ومن يدفع 

ثمن اس���تمراره هم باألس���اس المدني���ون. ويضيف أن هذا 

العنف يجري، كما هو مألوف في الحروب الجديدة، على شكل 

»موجات، تنفجر حينًا وتتوقف حينًا آخر، مصحوبة بمحادثات 

سياسية عقيمة..«. وينهي مستخلصًا »إن حال اإلسرائيليين 

والفلسطينيين أش���به بحال توأمين سياميين ال يمكن لهما 

االنفص���ال أو الفكاك ع���ن بعضهما.. يرف���س أحدهما اآلخر، 

ويحاول كل منهما من جهته أن يثبت عدالة طريقه وتفوقه 

المطلق«.

تكّب���د الطرفان الفلس���طيني واإلس���رائيلي، ج���راء العنف 

المتبادل بينهما، خس���ائر جس���يمة في األرواح، على امتداد 

الس���نوات العش���ر األولى من األلفي���ة الثالثة، من���ذ اندالع 

االنتفاضة الثانية. ووفقا لمعطيات مختلفة، ال يمكن بطبيعة 

الحال الجزم بشأن دقتها، فقد بلغ مجموع القتلى في صفوف 

الفلس���طينيين، خالل تلك الس���نوات، 6500 قتيل، باإلضافة 

إلى قراب���ة 40 ألف جريح، فيما بلغ ع���دد القتلى في صفوف 

اإلسرائيليين حوالي 1200 قتيل، وقرابة 8000 آالف جريح.

وتبي���ن ه���ذه المعطي���ات باإلضافة إل���ى الدم���ار الهائل 

والتش���ويش الت���ام للحياة اليومي���ة لفت���رات طويلة خالل 

الس���نوات المذك���ورة أن الحدي���ث ال يدور على »ن���زاع بقوة 

منخفض���ة«، وأن من الصعب علينا، في ضوء ما عش���ناه خالل 

هذا النزاع من أهوال وفظائع، أن نلتمس العزاء ألنفس���نا في 

حقيق���ة أن أعداد القتلى والجرح���ى وحجم الدمار  في حروب 

جدي���دة أخرى وقعت في مناطق وبل���دان مختلفة من العالم، 

مثل الكونغو والسودان وسيريالنكا، تفوق بما ال يقاس حجم 

الخسائر التي تكبدها اإلسرائيليون والفلسطينيون في هذا 

النزاع.

  لقد عرفت إسرائيل في الماضي حروبا كثيرة، كان بعضها 

حروبا تقليدية، وقد نش���بت في الماضي أيضا خالفات فيما 

يتعلق بمسألة الحرب، س���واء في صفوف الزعامة السياسية 

للدولة – ولئن كانت تلك خالفات بدرجة أقل – أو في صفوف 

الجمهور اإلس���رائيلي، وهذا ما يمكن الوقوف عليه من خالل 

أبحاث مختلفة. غير أن مثل هذه الخالفات كانت فيما مضى، 

تتراج���ع وتتوارى بصورة عامة، فيغدو الش���عار الس���ائد »ال 

صوت يعلو على صوت المعركة«. 

وعل���ى م���ا يبدو فقد ظه���رت ف���ي المجتمع اإلس���رائيلي، 

في عهد ما بع���د الحرب الباردة، في العص���ر الحديث النيو- 

ليبرالي، عصر العولمة، خالفات جديدة، ال يمكن بدونها فهم 

طابع حروب إسرائيل الجديدة. 

وقد تناول هذا الكتاب بتوسع وإسهاب، عالمتين فارقتين 

في النزاع اليهودي - العربي: األولى، اتفاقيات أوس���لو التي 

أش���ارت إلى إمكانية التوصل إلى تسوية بين الشعبين، وإلى 

حل لنزاع قديم جدًا، غير أن هذه االتفاقيات أثارت في الوقت 

ذاته نزاعًا شديدًا داخل المجتمع اإلسرائيلي ذاته. والثانية، 

انتفاض���ة األقصى، الت���ي حولت مجرى هذا الن���زاع الداخلي 

اإلس���رائيلي، نحو الخارج.  وقد شكلت هذه االنتفاضة، بحكم 

س���ماتها الخاص���ة، وما تخللها ونجم عنها من عنف ش���ديد 

وخسائر جسيمة في صفوف الطرفين، األرضية التي انبثقت 

عنها وخطط بموجبها ل� »الحرب الجديدة«، والنمط الذي تكرر 

الحقًا في حرب لبنان الثانية والحرب على غزة. 

وعموم���ًا فإن الحرب ه���ي ظاهرة مربكة، يمكن تفس���يرها 

بأشكال ودواع مختلفة – س���يكولوجية، سياسية، عسكرية، 

اس���تراتيجية، ثقافي���ة واجتماعية – بحي���ث ال يمكن دائمًا 

اختزال ذلك في تفس���ير واحد.  فأس���ئلة: ما الذي يتس���بب 

بالحروب، وكيف يتحدد طابعها، وما هي نتائجها؟، هي ثالثة 

أسئلة منفصلة، أشغلت الباحثين على الدوام.  وكما بينا في 

خاتمة كتاب »حروب إسرائيل الجديدة«

المدنيون هم من يدفع ثمن استمرار العنف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين!

الفصل النظري، فإن وحدة اآلراء ال تش���كل س���مة من سمات 

النق���اش أو البحث في هذا الموض���وع.  مع ذلك، ربما يختلف 

قالئل حول أنه يمكن فهم الحروب في أبعادها العس���كرية 

فقط، م���ن دون أن يؤخذ في الحس���بان الس���ياق االجتماعي 

والسياس���ي والثقافي لهذه الحروب. وقد سعى هذا الكتاب، 

انطالق���ًا من ه���ذه الفرضية األس���اس، إلى تقديم تفس���ير 

اجتماعي – مؤسسي النتفاضة األقصى وللعنف الذي استمر 

بعدها، وس���ط التركيز على إس���رائيل وتاريخها والتغييرات 

االجتماعية والثقافي���ة الجارية فيها وفي العالم من حولها، 

والمبادئ الناظمة لسياس���تها في صراعاتها الداخلية حول 

مسائل الهوية والسيادة، والطريقة التي تمأسست وترجمت 

به���ا كل ه���ذه األم���ور إلى طرق وأس���اليب عم���ل.  إلى ذلك 

فإن اإلدع���اء المركزي لهذا الكتاب ه���و: إن التغييرات التي 

شهدتها إس���رائيل في عصر العولمة والنيو- ليبرالية، أدت 

إلى تفس���ير جديد للواقع. وقد تطور هذا التفسير، المنبثق 

عن سنوات االحتالل الطوال والشعور بالسيادة على المنطقة 

المحتلة، إلى استنتاج قاطع فحواه »ال يوجد شريك للسالم«، 

وبالتالي ال حل للعنف الفلس���طيني سوى بطريق القوة فقط.  

هذا التفسير كان تفس���يرًا مشتركًا اتفق حوله إسرائيليون 

كثيرون، ومن ضمن ذلك الزعماء السياس���يون وقادة الجيش، 

والمس���توطنون ومؤيدوهم، والجمهور اإلسرائيلي العريض، 

طلق عليه »سياسة 
ُ
الذي تبنى التفس���ير ذاته في أعقاب ما أ

صرف األنظار« التي اتبعتها الزعامة السياسية اإلسرائيلية. 

ومما ال ش���ك فيه أن هذا التفس���ير انبثق أيضًا عن مصالح 

مش���تركة لقوى مختلفة )مصالح مادي���ة وأيديولوجية( في 

استمرار االحتالل واالحتفاظ ب� »أرض إسرائيل الكاملة«.  

قب���ل صدور ه���ذا الكتاب بفت���رة وجيزة، نش���رت صحيفة 

»هآرت���س« مقتطفات من ملف التحقي���ق )الذي أجراه جهاز 

األمن العام- الشاباك- اإلسرائيلي( مع مروان البرغوثي، الذي 

ترأس تنظي���م )حركة( فتح ف���ي فترة االنتفاض���ة الثانية. 

وعل���ى الرغم م���ن أن البرغوثي اعترف في ه���ذه التحقيقات 

ب���دوره في قيادة النضال الفلس���طيني العني���ف، وأنه قدم 

المال والعون للخاليا والمجموعات المس���لحة التي عملت في 

الضفة الغربية وداخل إسرائيل، إال أنه أكد أيضًا ثالثة مبادئ 

تتسق عمليًا مع ما قدمه هذا الكتاب.  أواًل، على الرغم من كل 

مح���اوالت المحققين، لم يقدم البرغوثي أثناء التحقيق معه، 

أي دليل أو اعتراف يدين )الرئي���س( عرفات أو يربطه بخاليا 

اإلرهاب. ثانيًا، ادعى البرغوثي بإصرار أن عرفات، وكذلك هو 

أيضًا، عارضا بش���دة تنفيذ هجمات مسلحة داخل إسرائيل، 

وأنهما طالب���ا بالعمل فقط في مناط���ق الضفة الغربية، ضد 

المس���توطنين أو ضد قوات الجيش اإلس���رائيلي.  ثالثًا، أكد 

البرغوثي بصورة قاطعة أنه لم تكن للس���لطة الفلس���طينية 

أية س���يطرة على جزء من الخاليا والمجموعات المسلحة التي 

قامت بهجمات إرهابية. 

مع مرور الوقت، وجراء ضغوط داخلية وخارجية مورست على 

صانعي القرارات في إس���رائيل، أثناء الحرب ضد االنتفاضة، 

انتهج���ت الزعام���ة اإلس���رائيلية طريقًا جدي���دًا، غير طريق 

المجتمع العسكريتاري – الديني، أو طريق المجتمع المدني 

اإلس���رائيلي. وقد أفضى ه���ذا النهج الجديد إلى انس���حاب 

إس���رائيل من قطاع غزة وإلى بناء جدار الفصل الذي لم يتخذ 

من »الخط األخضر« مس���ارًا له. لكن هذا النهج أو الطريق كان، 

كما س���بق وقلت، نتاج مبادرة إسرائيلية أحادية الجانب، من 

دون أي اتف���اق م���ع الجانب الفلس���طيني، برهنت على قدرة 

اإلسرائيليين على صنع سالم »بينهم وبين أنفسهم«، وسط 

تجاهل الفلسطينيين بصورة تامة.

 ويع���رض الكتاب تفس���يرًا واح���دًا، وهو تفس���ير أحادي 

الجانب، يركز  باألس���اس عل���ى مجتمع واحد، م���ع أنه يوجد 

للح���رب طرفان على األق���ل.  بهذا المعنى، وكما أش���رت في 

الفص���ل األول، لم يكن في نيتي أص���اًل تقديم إجابة مطلقة 

تج���اه واقع مركب، وإنما فقط طرح إمكانية لتقديم تفس���ير 

لهذا الواقع.  فخالفا لوجهات النظر والمفاهيم الشائعة في 

األدبيات المهني���ة، فإن الحروب الجدي���دة يمكن أن تحدث 

أيض���ًا في حاالت ال تك���ون فيها الدول���ة المنخرطة في هذه 

الحروب دولة ضعيفة وفاشلة، فتبدو وكأنها تقف عاجزة في 

مواجهة الح���رب المفروضة عليها في الظاه���ر.  وفي الواقع 

فإن الحروب الجديدة يمكن أن تش���ّن م���ن جانب دول قوية، 

إال أن���ه ال يمكن أيضًا اعتبار قوة هذه الدول بمثابة تفس���ير 

للحرب، بل ينبغي أن يؤخذ في عين االعتبار التفس���ير  الذي 

نشأ وترس���خ في ذات الدولة، لدى منظومة القوة الداخلية – 

االجتماعية، والذي تخرج الدول بس���ببه أيضًا لش���ن الحروب.  

كذلك فإن الجيش اإلسرائيلي ال يبدو، كما يبين هذا الكتاب، 

جيشًا مفككًا وضعيفًا ال ينجح في المحافظة على استقالليته 

التنظيمي���ة، أو كجيش يخضع لرقاب���ة مدنية، تصل إلى حد 

»االنقالب المدن���ي ضده«، كما يدعي، على هذا النحو أو ذاك، 

ع���دد من الباحثي���ن ) كوهي���ن، 2006؛ ليف���ي، 2010(.  على 

العكس من ذلك، فقد جرى الحديث عن الجيش اإلس���رائيلي 

كجيش دولة »قوية«، يفس���ر س���لوكه في المق���ام األول، من 

خالل قدرة كبار قادت���ه على منع أي مس أو إضعاف لمكانته 

)على الرغم من التقليصات المستمرة في ميزانيته(، وكذلك 

من خالل التفسير السياسي الذي نشأ داخله من جانب قادته 

إبان فترة االنتفاضة الثانية. 

وه���ذا التفس���ير ينبغي فهمه في الس���ياق المؤسس���ي 

المتغير )والذي س���اهم الجيش ذاته في مأسس���ته( والذي 

كان له الدور الرئيس في تحديد س���لوك الجيش اإلسرائيلي 

أثناء الحرب.

إذن، نح���ن ال نتحدث هنا عن حرب بين دول، أو بين جيوش، 

وإن كانت تش���ارك فيها أحيان���ًا دول وجيوش؛ وإنما نتحدث 

عن حرب تستخدم فيها أساليب وطرق قتالية جديدة، كثيرًا 

ما تك���ون موازين الق���وى فيها غير متناظ���رة، وهو ما يملي 

هن���ا أيضًا طابع الحرب؛ حرب ال توجد فيها معركة حاس���مة، 

بل تتس���م بتش���تت وتوزع بؤر العنف والمواجهة، وبإلحاق 

الضرر بالمدنيين والبنى التحتية، تدور في مناطق مزدحمة 

بالسكان، وتشمل غالبًا ممارسة عقوبات جماعية؛ إنها حرب من 

النوع الذي ليس من السهل على األطراف حسمها أو إنهاءها، 

بل وال ترغب أطرافها في الكثير من األحيان في وضع حد لها؛ 

مُس، في غير مرة، الح���دود فيها بين جبهة القتال 
ْ
ط

ُ
ح���رب ت

والجبهة الداخلية ) المدني���ة(، بين الداخلي والخارجي، بين 

المحلي والعالمي، وتنتهك األطراف المتقاتلة فيها بصورة 

دائم���ة القوانين الدولية؛ حرب ال يوج���د فيها دائمًا تحديد 

واض���ح لألهداف، إلى جانب تأكيد المكّون العاطفي والرمزي، 

وال س���يما عندما تكون م���ن نوع الحروب اإلثني���ة – القومية 

الجدي���دة، والتي تفقد فيها مفاهي���م ومصطلحات قديمة، 

مثل النصر وس���احة المعرك���ة أو اإلره���اب، مغزاها القديم 

لتتخ���ذ مغزى ومعان���ي جديدة..  إنها ح���رب يتقرر مجراها 

أيضًا بناء على موقف وسائل اإلعالم المحلية والعالمية، التي 

تنش���ر وتثبت المعلومات المتعلقة بها وبمجرياتها من دون 

أن يتمك���ن أي من طرفيها ف���ي إخفاء ما يجري. إن فهم هذه 

الحرب بكل م���ا تنطوي عليه من ج���دة أو تجديد، يتطلب أن 

تؤخذ في الحس���بان حقيقة ضلوع قوى عالمية في مثل هذه 

الحرب، أكثر مما كانت عليه الح���ال في الماضي، وأنها تعبر 

ف���ي الوقت ذاته عن صراعات اجتماعي���ة، داخلية – دوالنية، 

حول الهوية والسيادة وإعادة رسم الحدود وتأثير مجموعات 

معينة على مس���ألة اتخاذ القرارات ف���ي الدولة.  إجمااًل، فإن 

وجود دور للعقالنية في الحرب الجديدة، ال ينفي ما س���عيت 

إل���ى إثباته عل���ى امتداد هذا الكتاب، وه���و أن هناك عوامل 

غي���ر عقالنية وغير منطقي���ة تقف في الكثي���ر من األحيان 

خلف ما يبدو كرأي س���ديد ومتزن للزعامة السياسية، وكقرار 

مهني لقادة الجيش وضباطه، إضافة إلى وقوف رؤية ثقافية 

راسخة تجعل تفكير الزعامات مقيدًا ويتسم بأفق ضيق.

  في س���نوات العق���د الثاني م���ن األلفية الثالث���ة بدا أن 

إسرائيل، في ظل بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة، وإيهود 

باراك كوزير للدفاع، س���لمت بالوضع السياس���ي القائم، وأن 

الفرصة التي نش���أت عقب توقيع اتفاقيات أوسلو في مطلع 

التس���عينيات للتوصل إلى تسوية س���لمية على أساس حل 

الدولتين قد تالش���ت كليًا، كما تالشى في الوقت ذاته أيضا 

حلم محافل واسعة في المجتمع اإلسرائيلي بفرض السيادة 

اإلسرائيلية على كامل األراضي الفلسطينية التي احتلت في 

حرب األيام الستة )حرب حزيران 1967(.  

وكبديل لهاتين اإلمكانيتين، تمضي الزعامات اإلسرائيلية 

في طريق ثالث���ة، مصحوبة بمحاولة من جان���ب واحد لوقف 

العنف عن طريق اإلكراه والفصل، وانتهاج سياس���ة تفصل 

بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبين الفلسطينيين أنفسهم 

داخل الضفة الغربية، وبين الفلس���طينيين والمستوطنين، 

وبين إس���رائيل وأجزاء من الضفة، وفي الوقت ذاته فإن هذه 

السياس���ة تربط أيضًا بين إسرائيل وبين المناطق التي جرى 

ضمها )واقعيًا( في الضفة، وبين إس���رائيل والمس���توطنين 

الذي���ن يعتبرون ج���زءًا ال يتجزأ من مواطني دولة إس���رائيل 

ذاتها. إن هذا النظام، الذي يستند إلى إنكار الواقع وتجاهل 

الفلس���طينيين، الذي���ن يمك���ن أن يصبحوا في المس���تقبل 

القري���ب أغلبية الس���كان القاطنين بين نه���ر األردن والبحر 

المتوس���ط، يتناقض مع الفكرة األساسية التي وقفت خلف 

اتفاقيات أوس���لو، فكرة »الربط بواسطة الفصل« على أساس 

من التبادلية والتسوية والعالقات االقتصادية واالجتماعية 

بين الش���عبين، وهي طريق ب���دت في حين���ه للكثيرين من 

اإلس���رائيليين والفلس���طينيين، حاًل مالئما.  ويحظى النهج 

الجديد الذي فرضته إس���رائيل بالقبول، إل���ى حد كبير، لدى 

الواليات المتحدة، وإلى حد معين لدى أوروبا أيضًا، خاصة في 

أعقاب التعريف الموسع لمصطلح »اإلرهاب« والذي جرى في 

نطاق���ه تجاهل حقيقة أن الفلس���طينيين يكافحون من أجل 

تجسيد تطلعاتهم الوطنية.  وقد ساهم هذا النهج في إخماد 

النزاعات والخالفات الداخلية في إسرائيل، أو لنقل توجيهها 

نحو مواضيع وقضايا أخرى، اقتصادية واجتماعية، كما اتضح 

في الحراك االحتجاجي الواس���ع في صيف العام 2011، والذي 

طالب المشاركون فيه بتحقيق »العدالة االجتماعية«. ويمكن 

القول إن هذا النهج كان مرضيًا للكثيرين من اإلسرائيليين، 

ب���ل ولغالبية اإلس���رائيليين الذين يتخوف���ون، بالقدر ذاته 

تقريبًا، من طريق الحرب الشاملة، ومن طريق السالم الحقيقي 

الش���امل والدائم المرتبط بتقديم تنازالت إقليمية، على حد 

سواء. 

ق���د يق���ول البعض إن ه���ذا النه���ج يتس���م بالبراغماتية 

والواقعية، والتوفيق بي���ن قطبين متطرفين داخل المجتمع 

اإلسرائيلي.  لعل في هذا اإلدعاء قدرًا من الصحة، غير أن من 

المشكوك فيه، كما بين هذا الكتاب أيضًا، أن تفضي الطريق 

الثالثة إلى إحالل الس���الم، ليس ألنها تستند إلى الفرضية 

األساس القائلة إن إسرائيل يجب أن تكون قوية، وإنما بسبب 

وجهة النظر القائلة بأنه ال يمكن إلس���رائيل حل مش���اكلها 

س���وى بواسطة القوة العسكرية والخطوات األحادية الجانب، 

وأن عليها بكونها الطرف القوي في المنطقة أن تملي الواقع 

من دون مراعاة زائدة الحتياجات ومتطلبات اآلخرين..

وهك���ذا ف���إن الطريق الثالثة تس���اهم ف���ي تخفيف حدة 

التناقضات الداخلية اإلسرائيلية، وفي إضفاء الشرعية على 

استمرار االحتالل والعنف والحرب.  وقد أكد الكاتب واألديب 

عاموس عوز قائاًل: »لقد امتلكنا القوة طوال عش���رات السنين 

األخيرة. هذه  جعلتنا أش���به بأناس س���كروا ح���ّد الثمالة أو 

كالمخدري���ن تمامًا، حتى أنه بات يخيل إلينا مرارًا وتكرارًا  أن 

أية مشكلة تصادفنا يمكن أن تحل بالقوة فقط.  وكما يقول 

المثل الش���عبي فإن من يحمل في يده مطرقة كبيرة، ستبدو 

أية مشكلة في نظره أشبه بمسمار«.

 وف���ي الواقع فإن العنف المتبادل بين الش���عبين لم ينته 

بعد، ومن يدفع ثمن استمراره هم باألساس المدنيون، رجااًل 

ونساء وأطفااًل. وهذا العنف يجري، كما هو مألوف في الحروب 

الجديدة، على ش���كل موجات تنفجر حينًا وتتوقف حينًا آخر، 

مصحوبة ب� »محادثات سياس���ية« عقيمة.  أما أسباب العنف 

فال تكون مفهومة دائمًا، ومن المش���كوك فيه أن يكون ثمة 

منطق معين يقف خلفها، سياس���يًا كان أم عس���كريًا، ما عدا 

الرغبة في إيذاء »اآلخر«. 

إن حال اإلسرائيليين والفلس���طينيين أشبه بحال توأمين 

س���ياميين ال يمكن لهما االنفص���ال أو الفكاك عن بعضهما، 

يرفس أحدهما اآلخر، ويحاول كل منهما، من جهته، أن يثبت 

عدال���ة طريقه وتفوقه وحقه الحصري المطلق في ذات الحيز 

الجغرافي الصغير الذي وهبه التاريخ لكال الشعبين على حد 

سواء. 

جدار الفصل العنصري: فصل أحادي االتجاه.


