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مشروع قانون حكومي 

جديد في إسرائيل: إطعام 

األسرى والمعتقلين 

الفلسطينيين المضربين 

عن الطعام بالقوة! 

دراسة إسرائيلية جديدة:

تنظيمات القاعدة والجهاد 

العالمي تستغل الهزات 

السياسية في المنطقة 

وحل الصراعات يلجمها! 

مسؤول إسرائيلي رفيع: 

وزارة المالية اإلسرائيلية تمّيز 
ضد المواطنين العرب في 
رصد الميزانيات والموارد!

اعترف رئي���س دائرة الميزانيات ف���ي وزارة المالية 

اإلس���رائيلية، أمي���ر ليف���ي، ب���أن ال���وزارة تمّي���ز ضد 

المواطنين العرب في رصد الميزانيات والموارد. 

ونقلت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، أمس االثنين، 

عن ليفي قوله إن »طريقة رصد الميزانيات لصالح عرب 

إسرائيل ليست متس���اوية ]مع اليهود[. وهناك فروق 

كبيرة في الموارد التي يتم رصدها للمواصالت العامة، 

وتقاس���م الدخل م���ن الضريبة البلدية عل���ى المصالح 

التجارية الموجودة في المناطق الصناعية المش���تركة 

لبلدات عربية ويهودية، وفي التعليم«.

وأضاف ليفي أن ه���ذه الفروق التمييزية تتطلب من 

الحكومة تنفيذ عالج جذري عميق وتصحيح النقص في 

الم���وارد، وأنه لن يكون باإلمكان بعد اآلن االكتفاء فقط 

بخطوات على شكل منح ميزانيات عينية للعرب. 

وكان وفد برئاس���ة وزير المالية اإلسرائيلي، يائير لبيد، 

ووزير العلوم، يعقوب بيري، قد زار مدينة س���خنين، يوم 

الخميس الماضي، والتقى مع رؤساء سلطات محلية عربية. 

وقال ليفي، في نهاي���ة الزيارة، إن الحاجة إلى تقدم 

العرب في إس���رائيل هي حاجة متبادلة، وتنبع قبل أي 

ش���يء من احتياجات االقتصاد اإلسرائيلي ومن الحاجة 

إلى االهتمام بالنمو االقتصادي في المستقبل.

وبح���ث الوزيران اإلس���رائيليان وكبار المس���ؤولين في 

وزارتهما مع رؤس���اء الس���لطات المحلي���ة العربية خطة 

لزيادة مش���اركة المواطنين العرب في إسرائيل في سوق 

العمل، إلى جانب إنشاء بنية تحتية في مجاالت التعليم 

والمواص���الت وفي المج���ال االجتماعي م���ن أجل تطبيق 

الخطة. 

ويش���ار في هذا السياق إلى أن سياس���ة الحكومات 

اإلسرائيلية المتعاقبة تعمدت إقصاء العرب عن سوق 

العمل في القطاع العام، كما أن سوق العمل في القطاع 

الخاص اس���تبعدهم بش���كل كبير. وفي هذا الس���ياق 

حذر مبادرون في مجال الهايتك، على س���بيل المثال، 

من إقصاء المهندسين وخريجي الجامعات في العلوم 

الدقيقة عن ش���ركات الهايتك، واستيعاب عدد ضئيل 

منهم فقط، وش���ددوا على أن من شأن استيعاب هؤالء 

أن يضمن حدوث تطور كبير في صناعة الهايتك. 

والجدير بالذك����ر أن الغالبية العظم����ى من البلدات 

العربية في إس����رائيل موجودة في الدرجة الرابعة وما 

دونها في س����لم الدرجات العش����ر التي تصف الوضع 

االجتماعي – االقتصادي للمدن والبلدات اإلسرائيلية 

بحي����ث أن الدرجة العاش����رة هي األرق����ى ودخل الفرد 

فيها ه����و األعلى. رغم ذل����ك، أف����ادت معطيات »ذي 

ماركر« ب����أن رصد الميزاني����ات الحكومية للتعليم في 

بلدات في الدرج����ة الثانية، وجميعه����ا بلدات عربية 

تقريب����ا، هي أقل ب����� 20% من الميزاني����ات التي يتم 

رصده����ا للتعليم في البل����دات في الدرج����ة الرابعة. 

كذل����ك فإن 2% إلى 3% فقط م����ن المناطق الصناعية 

موجودة في نطاق الس����لطات المحلي����ة العربية، علما 

أنه يس����كن في ه����ذه الس����لطات المحلي����ة 15% من 

مجمل الس����كان في إس����رائيل. كما أن دخل الفرد في 

الس����لطات المحلية العربية أقل ب� 60% من دخل الفرد 

في الس����لطات المحلية اليهودية الموازية لها. كذلك 

فإن دخل الس����لطات المحلية اليهودية من الضرائب 

البلدي����ة على المصالح التجاري����ة أعلى بأكثر من %90 

قياسا بالسلطات المحلية العربية.

وقال ليفي إن هذه الفروق تراكمت على مدار الستين 

عام���ا الماضي���ة، ولذلك لن يك���ون باإلم���كان االكتفاء 

بمعالجة حاالت عينية، وإنما المطلوب هو »عالج شامل 

وعميق«. 

وأوضح أن فروقا كبيرة كهذه لن يتم جس���رها خالل 

فت���رة وجيزة »لك���ن الحكومة ملتزمة بإج���راء التغيير، 

والدليل هو زيارة وزيري المالية والعلوم إلى سخنين«.      

يدعوكم المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« لحضور

مؤتمر »تقرير مدار االستراتيجي 2014: المشهد اإلسرائيلي 2013«

والذي سيعقد في فندق جراند بارك، رام الله، المصيون،  يوم الثالثاء الموافق  2014-03-25  

من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا 

سيتم توفير خدمة الترجمة الفورية إلى االنكليزية

يرجى تأكيد الحضور والتسجيل باالتصال على: 2966201 - 02 

madar@madarcenter.org  أو على البريد اإللكتروني

اعتبرت النيابة اإلسرائيلية العامة أن مظاهرات المواطنين 

البدو ف���ي النقب ضد »قان���ون برافر« ال���ذي يقضي بترحيل 

عش���رات آالف البدو عن قراهم وهدمها، بأنها نشاط »قومي 

متطرف- تآمري« ضد أمن إسرائيل. 

وأبلغت النيابة المحكمة اإلسرائيلية العليا أنه سبب وجود 

طابع »أمني« في مظاهرات البدو فإن مهمة جهاز األمن العام 

اإلسرائيلي )الشاباك( تستوجب استدعاء نشطاء شاركوا في 

احتجاجات البدو من أجل تحذيرهم. 

وذكرت صحيفة »هآرتس«، أمس االثنين، أن بالغ النيابة جاء في 

إطار ردها على التماس قدمته إلى المحكمة العليا جمعية حقوق 

المواطن في إسرائيل ضد سلسلة من الحاالت التي استدعى فيها 

الش���اباك نشطاء اجتماعيين وسياس���يين برزوا خالل احتجاجات 

الب���دو إلى محادثة تحذيرية ال تش���كل تحقيقا رس���ميا. وجاء رد 

النيابة على حالة عينية تم خاللها اس���تدعاء الناشط االجتماعي 

راتب أبو قرينات إلى محادثة كهذه في مكاتب الشاباك.

وقالت النيابة العامة إنه تمت دعوة قرينات إلى محادثة مع 

ز الشاباك »كونه ناشطا بارزا في تنظيم االحتجاجات ضد 
ّ
مرك

نية الحكومة س���ن قانون ينظم س���كن البدو ]»قانون برافر«[. 

وكانت غاية اس���تدعائه التوضيح له بأنه »يوجد تحسب من 

احتمال تصعيد أحداث من ه���ذا النوع لتصل إلى حد أعمال 

ش���غب عنيفة وغير قانونية«. وأضاف���ت النيابة في ردها أن 

»نش���اطا عنيفا يقترب من أعمال ش���غب على خلفية قومية 

متطرفة تآمرية موجود ضمن نطاق صالحيات الشاباك«.

واحتجت جمعية حقوق المواطن في االلتماس على »المحادثات 

التحذيرية« والتي ال تعتبر تحقيقا رسميا، بحيث يتم االستدعاء 

عن طريق الش���رطة. ورغم عدم اعتب���ار هذه المحادثات تحقيقا، 

إال أن الصحيفة ذكرت أنه يتم خاللها طرح أس���ئلة على النشطاء 

حول نش���اطهم السياسي ونش���اط أقرباء لهم ونشطاء آخرين. 

وأضاف���ت الصحيفة أن���ه خ���الل »المحادثة« مع النش���طاء يتم 

القول لهم إن الش���اباك يعرف تفاصيل شخصية كثيرة عنهم 

ويتعقب نش���اطهم، وأنه في حاالت كثيرة يطلب رجل الشاباك 

من النشطاء تزويده بأسماء وأرقام هواتف أقربائهم ومعارفهم، 

وأحيان���ا يتم س���ؤالهم ع���ن وضعهم االقتص���ادي. وفي بعض 

األحيان يقال للنش���طاء أنه »حتى اآلن« ال توجد ش���بهات بأنهم 

خالفوا القانون، ولكن عليهم أن يكونوا حذرين في المس���تقبل 

أيضا وأال »يمسوا بأمن الدولة«. وفي قسم من هذه »المحادثات« 

يطرح رجال الش���اباك ادعاءات عامة وال يتم وصفها كش���بهات 

حقيقية حول الضلوع في أعمال ش���غب. وفي حاالت عديدة تم 

تفتيش النشطاء بصورة مهينة قبل بدء »المحادثة« معهم.

وجاء في رد النيابة العامة عل���ى االلتماس أنه »في النظام 

الديمقراطي عموما، تعنى الش���رطة وليس جهاز األمن العام 

بمظاهر االحتج���اج التي تتجاوز حدود القان���ون. هكذا كان 

وهك���ذا ينبغ���ي أن يكون. ورغم ذلك، يتعين على الش���اباك 

أن يعمل م���ن أجل إحباط تلك المظاهر الت���ي تجري بدوافع 

أيديولوجية تآمرية عل���ى خلفية قومية متطرفة، في ظروف 

يشكل فيها االحتجاج خطرا على أمن الدولة«.

ورفض���ت جمعية حقوق المواطن ادع���اءات النيابة العامة، 

وشددت على أن ردها يعكس تمييزا بين أنواع االحتجاج في 

إسرائيل، وعلى س���بيل المثال بين االحتجاجات االجتماعية 

واالحتجاجات ضد »قانون برافر«. 

وقال���ت محامية الجمعي���ة ليلى مرغلي���ت إن »ال أحد يفكر 

بوص���ف االحتجاج���ات االجتماعية، أو مظاه���رات الحريديم 

ضد تجنيدهم للجيش اإلس���رائيلي بأنه ش���أن أمني يحتاج 

إلى عناية الش���اباك. وهنا االحتج���اج هو حول موضوع مدني 

ويعتب���ر مركزي���ا بالنس���بة للجمهور في إس���رائيل يصنف 

على أنه تآمري وقومي متط���رف وتهديد ألمن الدولة. وهذا 

مث���ال متطرف على تحقق الخطر عل���ى الديمقراطية الكامن 

في تدخل الش���اباك ف���ي احتجاج اجتماع���ي. ومجرد وصف 

احتجاج معين بأنه ’أمني’ يبث رس���الة واضحة للمواطن، بأنه 

من األجدى له التفكير مرتين قبل أن يش���ترك في احتجاج«. 

وش���ددت على أن أحداث ش���غب يجب أن تعالجها الشرطة ال 

جهاز سري مثل الشاباك.

إسرائيل تعتبر احتجاجات البدو ضد قانون برافر
»نـشــاطـا قـومـيــا متـطـرفـا وتـآمـريـا« ضـد أمنها!

كتب بالل ضـاهر:

أعلن زعيم المعارضة اإلس���رائيلية ورئي���س حزب العمل عضو 

الكنيس���ت إسحاق هرتس���وغ، أمس االثنين، أن أحزاب المعارضة 

ترفض اقتراح االئتالف الحكومي الذي قدمه رئيس الكنيس���ت، 

يولي إدلشتاين، والقاضي بحصر النقاش حول سن ثالثة قوانين 

مختلف حولها بالقراءتين الثانية والثالثة خالل يوم واحد. 

وجاء اقتراح إدلشتاين في أعقاب إعالن أحزاب المعارضة، مساء 

أول من أمس األحد، عن مقاطعة جلسات الكنيست لدى بحث هذه 

القوانين، وقالت إن االئتالف يعمل بصورة »ديكتاتورية« بإصراره 

على سن القوانين بسرعة ودفعة واحدة.

وكان موقع »يديعوت أحرونوت« اإللكتروني قد كش���ف النقاب، 

أول م���ن أمس، ع���ن أن رئيس الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياه���و، وضع وثيقة تقضي بالتزام جميع األحزاب المش���اركة 

في الحكومة بتأييد القوانين الثالثة، وطالب رؤساء هذه األحزاب 

بالتوقي���ع على تعهد بتأيي���د القوانين وش���طب كافة تحفظات 

نوابها على القوانين.

وف���ي أعق���اب إعالن أح���زاب المعارض���ة عن مقاطعة جلس���ات 

الكنيس���ت التي س���يتم خاللها التصويت على القوانين الثالثة، 

قال إدلشتاين، صباح أمس، إنه »خالل هذه العملية صعد الجانبان 

إلى شجرة عالية جدا. ويسرني أن االئتالف وافق على النزول قليال 

عن الشجرة، وأتوقع نزول المعارضة أيضا. وال مكان للمقاطعة في 

الكنيس���ت اإلس���رائيلي. ومقاطعة الهيئة العامة للكنيست هي 

مقاطعة للديمقراطية، ولذلك أصررت على الضغط على االئتالف 

ونتنياهو وافق على االستجابة للمعارضة«.  

وتبي���ن أن نتنياهو ورئيس االئتالف، عضو الكنيس���ت ياريف 

ليفي���ن، وافقا على تمديد البحث ف���ي القوانين الثالثة لمدة يوم 

واح���د، بعد أن كان االئتالف قد قرر إجراء التصويت على القوانين 

اليوم الثالثاء وغدا األربعاء وبعد منتصف ليلة األربعاء/ الخميس. 

ورّد هرتس���وغ على اقتراح إدلش���تاين بالق���ول إن »إضافة بعض 

الفت���ات إلى البحث في أمور بهذا المس���توى من األهمية هو أمر 

س���خيف. واالئتالف يس���تخدم بند نادرا ما يتم استخدامه وهو 

اس���تثنائي بصورة غير ديمقراطية، وكان على رئيس الكنيس���ت 

استخدام صالحياته ووقف المداوالت«.

والقوانين الثالث���ة التي تريد الحكومة واالئتالف س���نها هذا 

األسبوع بصورة سريعة هي: 

قان���ون تثبيت الحكم، الذي ينص على رفع نس���بة الحس���م من 

2% إل���ى 25ر3%، ما يعن���ي أن يمنع دخول األح���زاب العربية إلى 

الكنيس���ت بش���كل منفرد. وينص هذا القانون أيضا على تحديد 

ع���دد الوزراء ب� 18 وزي���را وعدد نواب ال���وزراء بأربعة نواب. كذلك 

ينص على أنه من أجل إس���قاط الحكومة م���ن خالل اقتراح حجب 

الثقة عنها، ينبغي الحصول على موافقة رئيس حكومة بديل من 

صفوف المعارضة. وقس���م من التعديالت التي يش���ملها مشروع 

القانون يتطلب تأييد 61 نائبا في الكنيس���ت. وقد طلب سن هذا 

القانون بش���كل س���ريع حزب »إس���رائيل بيتنا« برئاسة أفيغدور 

ليبرمان.

قانون التجنيد ويعرف أيضا بقانون المساواة في تحمل العبء، 

وينص على إعفاء الحريديم من الخدمة العس���كرية من خالل منح 

طالب الييش���يفوت، أي المعاه���د الدينية اليهودي���ة، تصريحا 

بالخروج إلى العمل. لكن البند األكثر إشكالية ويعارضه الحريديم، 

ينص على تجنيد تدريجي للش���بان الحريديم للخدمة العسكرية 

والمدنية بموجب حصص بحجم 5200 متجند سنويا وبدء سريانه 

بحل���ول العام 2017. وفي ح���ال عدم تعبئة ه���ذه الحصص فإنه 

بحلول العام نفس���ه سيس���ري فرض التجنيد اإللزامي على جميع 

الش���بان الحريديم في سن 21 عاما، باس���تثناء 1800 شاب يسمح 

لهم بمواصلة الدراس���ة في الييش���يفوت. وينص ه���ذا القانون 

أيضًا على تمديد الخدمة في إطار مس���ار الييشيفوت التي تمهد 

للخدمة العس���كرية بش���هر واحد لتصل مدة هذه الخدمة إلى 17 

ش���هرا. وفي المقابل تم تعديل قانون التجنيد للرجال بأن قلص 

مدة الخدمة العسكرية النظامية من 36 شهرا إلى 32 شهرا.

قانون االستفتاء العام، وينص على وجوب إجراء استفتاء شعبي 

عام حول انس���حاب إسرائيل من مناطق محتلة أو تحت سيادتها، 

وغاي���ة هذا القانون وضع صعوبات أمام أي انس���حاب من القدس 

الش���رقية أو مرتفعات الجوالن أو أم���ام إجراء تبادل أراض. وينص 

القانون على تحويل االستفتاء الش���عبي إلى »قانون أساس« ذي 

صبغة دستورية، بحيث أن تعديله يحتاج إلى تأييد 61 نائبا على 

األقل.

وقال عضو الكنيس���ت دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية، ل� 

»المشهد اإلسرائيلي«، حول سبب اهتمام حكومة إسرائيل بسن 

هذه القوانين الثالثة بسرعة ودفعة واحدة، إن »قانون االستفتاء 

الشعبي غايته إحباط تس���وية سياسية مع الفلسطينيين. فهذا 

ه���و الهدف م���ن القانون. وقان���ون تثبيت الحك���م غايته إخراج 

األحزاب الت���ي يدعمها الس���كان العرب من الكنيس���ت. وقانون 

تجني���د الحريديم هو في الواقع نوع م���ن االحتيال وغايته إرباك 

الجمهور وصرف أنظار الجمهور عن المشاكل الحقيقية والصعبة 

الت���ي تواج���ه المجتمع والسياس���ة ف���ي إس���رائيل. والحكومة 

واالئت���الف يريدان س���ن ه���ذه القوانين دفعة واح���دة ألنهما ال 

يثقان ببعضهما، وألنه ال توجد أغلبية في الكنيست تؤيد أيا من 

ه���ذه القوانين الثالثة. والطريق الوحيدة لتمريرها هي من خالل 

أسلوب االبتزاز«.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: أحزاب المعارضة ووسائل اإلعالم 

تقول إن إرغام رؤساء األحزاب المشاركة في االئتالف على التوقيع 

على تعهد بتأييد أحزابهم للقوانين واالمتناع عن التحفظ منها 

يدل على أن نتنياهو ال يثق بشركائه في االئتالف.

حنين: »نحن نتحدث هنا عن قوانين تش���كل س���ابقة من حيث 

مساس���ها بالديمقراطية، وأيضا عن سابقة في طرح القوانين، إذ 

تحاول الحكومة أن تفرض على الكنيس���ت إجراءات خالفا لقواعد 

عمل الكنيس���ت منذ سنوات طويلة، كذلك فإن هذا األمر يعبر عن 

عدم ثقة متطرف من جانب رئيس الحكومة، ليس تجاه المعارضة 

فقط، وإنما تجاه أعضاء االئتالف أيضا. وهو أرغمهم على التوقيع 

عل���ى وثائق التعهد هذه لتأيي���د القوانين ويعارضون أي تحفظ 

من هذه القوانين«.

)*( كيف س���تواجهون، أنتم في الجبهة وفي األحزاب العربية، 

الوضع بعد رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست المقبلة؟

حنين: »لس���نا بعد في خضم ه���ذا الوضع. وما زلنا في منتصف 

النضال. وحتى لو نجحوا في تمرير القانون ورفع نس���بة الحس���م، 

ز سطوة اليمين كحزمة واحدة والمعارضة تقّرر مقاطعة جلسات الكنيست
ّ
ائتالف حكومة نتنياهو يسعى لسن ثالثة قوانين تعز

ــمــشــهــد اإلســـرائـــيـــلـــي«: هــذه  لــــ »ال الــكــنــيــســت دوف حــنــيــن  عــضــو 
ــيــن تــشــكــل ســابــقــة مـــن حــيــث مــســاســهــا بــالــديــمــقــراطــيــة! ــوان ــق ال

فإننا س���نبدأ نضاال من أجل إس���قاط هذا القانون. ولذلك فإني ال 

أعتقد أنه علينا اآلن أن نتس���اءل كيف س���نعيش في عالم يديره 

]وزير الخارجية ورئيس حزب »إس���رائيل بيتنا« أفيغدور[ ليبرمان. 

ونحن ال نوافق أصال على أن يدير ليبرمان العالم«.

)*( م���ا هي الخطوات التي يتوق���ع أن تتخذها أحزاب المعارضة 

ضد مسعى الحكومة لسن هذه القوانين دفعة واحدة؟

حنين: »لقد قررت المعارضة، خالل اجتماع طارئ عقدته مس���اء 

األحد، أن تقاطع بش���كل كامل المداوالت في الكنيست حول هذه 

القواني���ن الثالثة. وهذا قرار غير مس���بوق في تاريخ الكنيس���ت. 

ل���م يحدث مثل هذا األمر في تاريخ الكنيس���ت. وهذه خطوة غير 

مسبوقة من جانب المعارضة لمواجهة قرار غير مسبوق من جانب 

الحكوم���ة واالئتالف م���ن حيث المس بالديمقراطية والكنيس���ت 

والمس باألقلية البرلمانية«.  

)*( كي���ف تنظر إلى خط���ة الجيوب، التي كش���فت عنها القناة 

الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، أول من أمس، ويس���عى نتنياهو 

من خاللها إلى إبقاء مس���توطنات موجودة في الدولة الفلسطينية 

المستقبلية تحت سيادة إسرائيلية كاملة؟

حنين: »إنني أعرف ه���ذه المخططات. وكل ما يتعلق بالموضوع 

السياسي بالنسبة لنتنياهو، ال يكون هدفه األساس التوصل إلى 

اتفاق وإنم���ا منع التوصل إلى اتفاق. ولذل���ك فإن نتنياهو يطرح 

أفكارا عديدة وهي في الواقع ال تس���اهم ف���ي التوصل إلى اتفاق 

وإنما غايتها أن تشكل ذريعة لكي ال يتم التوصل إلى اتفاق. لذلك 

فإني ال أنصح أي أحد ب���أن يتأثر من أقوال نتنياهو وال من خطته. 

ويجب امتحان نتنياهو من خالل األفعال والخطوات التي ينفذها، 

وهذه تتمثل بمواصلة تنفيذ أعمال بناء في المستوطنات، وهذه 

األعمال مس���تمرة، ولي���س داخل الكتل االس���تيطانية فقط وإنما 

خارجها أيضا وبش���كل مكث���ف للغاية وهذا يعبر عن سياس���ته 

الحقيقية«.

)*( كي���ف تنظر إل���ى زيارة نتنياه���و إلى الوالي���ات المتحدة، 

األسبوع الماضي، وما هي نتائج هذه الزيارة؟

حنين: »لقد فهم���ت أن نتنياهو خرج راضيا من لقائه مع أوباما، 

وهذا يعني أنه نجح ف���ي الحصول على تأجيل آخر للحاجة إلى أن 

يعطي أجوبة حقيقية على األس���ئلة الصعب���ة المتعلقة بالصراع 

اإلس���رائيلي - الفلس���طيني. وإذا كان نتنياهو يلعب على العامل 

الزمني باألس���اس، فإن هدفه األساس هو الوصول إلى وضع يجعل 

الفلس���طينيين ه���م الذين يقول���ون ’ال’ للمقترح���ات األميركية 

وعندها لن يضطر إلى التورط أو مناقشة األميركيين«.

)*( المعطيات التي نشرها مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي 

حول ارتفاع حجم البناء في المستوطنات بنسبة 123 بالمئة تؤكد 

أن نتنياهو ال يسعى إلى حل الصراع.

حني���ن: »هذا صحيح. وينبغ���ي االلتفات إلى ه���ذه المعطيات، 

ألنه عندما ترى ارتفاع حجم البناء في المس���توطنات، وبالمناسبة 

هذا االرتفاع الكبير حاصل في المستوطنات الواقعة خارج الكتل 

االس���تيطانية أيضا، فإن هذا يعكس الص���ورة الحقيقية للمكان 

ال���ذي يتواجد فيه نتنياهو من حي���ث مواقفه، ويعكس أيضًا إلى 

أين هو ماٍض«.

من تظاهرة مناوئة لخطة برافر.
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حول بعض عمليات الفطام من النزعة

االقتصادية النيو- ليبرالية في إسرائيل
بقلم: يوسي دهان )*(

لع���ل من األهمية بمكان مراقبة ومتابع���ة ما حدث للخطاب االجتماعي - االقتصادي في إس���رائيل في 

العقود الثالثة الماضية. وكيف أن القاموس والخطاب االش���تراكي- الديمقراطي الذي كان تبنيه يقتصر 

على قلة قليلة، واستند في جوهره على قيم مثل العدالة االجتماعية والتضامن والمسؤولية الجماعية من 

طراز نموذج دولة الرفاه، جرى استهالكه وتبنيه جزئيا من قبل وسائل اإلعالم )اإلسرائيلية( المؤسسية. 

وق���د قوب���ل هذا الخطاب فيم���ا مضى بكثير م���ن الس���خرية واالزدراء من جانب وس���ائل اإلعالم 

االقتصادي���ة النيو- ليبرالي���ة، التي رأت في كل م���ن تفوه بمصطلحات مث���ل العدالة االجتماعية 

واالش���تراكية- الديمقراطية، شخصا جاهال ال يفقه شيئا في االقتصاد، أو دوغمائيا وعقائديا حالما 

في تحويل إسرائيل إلى اتحاد سوفياتي ستاليني.

وقد ش���ملت وس���ائل اإلعالم االقتصادية للمؤسس���ة الني���و- ليبرالية في ذل���ك الوقت كثيرين 

م���ن األتقي���اء الضالين مثل غاي رولنيك الذي عمل في حينه كمراس���ل اقتص���ادي إلذاعة الجيش 

اإلس���رائيلي، وما زل���ت أذكر برام���ج الدعاية األس���بوعية الموجهة لصالح أصح���اب رؤوس األموال 

والرأسمالية، كبرنامج  »شاعا كاال عل كالكاله« )وقفة سريعة مع االقتصاد( الذي كان يعده ويقدمه 

المراس���ل والمحلل االقتص���ادي المرموق في صحيفة هآرتس أبراهام ط���ال. وقد تخللت مثل هذه 

البرامج مواع���ظ ودعوات يومية ل� »الخصخص���ة«، وتقليص الميزانيات االجتماعية، والتي ش���ارك 

فيها كثيرون آخرون في وس���ائل اإلعالم المؤسسية، ليسوا سوى ببغاوات محلية يقلدون حلفاءهم 

األيديولوجيين التاتشريين )نسبة إلى رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر( والريغانيين )نسبة 

إلى الرئيس األميركي رونالد ريغان( فيما وراء البحار. 

في الس���نوات األخيرة، وال س���يما في أعقاب األزمة المالية العالمية ف���ي العام 2008،  وخصوصا 

منذ االحتجاج االجتماعي في إس���رائيل )صيف العام 2011(، يمر قس���م من هؤالء الورعين الضالين 

بعملي���ات فط���ام أيديولوجية، ويكتش���فون فجأة البع���د االجتماعي لالقتصاد، وم���ن ضمن ذلك 

االكتشاف المذهل بأن االقتصاد يجب أن يخدم المجتمع وليس العكس. ولعل المضحك هو السرعة 

التي يس���تملك فيها هؤالء المتذبذبون، الذين يصوغون الرأي العام، خطابا اجتماعيًا تقدميا دون 

ذرة م���ن خجل أو اعت���ذار وندم. وليس لدي أي تذمر، بل أتمنى لهم فقط فطاما، وش���فاء تاما مكلال 

بالنجاح، وانعتاقا سريعا من قيود الطائفة.  

قبل نحو س���تة أش���هر، وعلى خلفي���ة النتائج الوخيمة للرأس���مالية الجامحة الت���ي دعت إليها، 

اكتش���فت المجلة األس���بوعية االقتصادية المحافظة »إيكونوميس���ت« النموذج ال� »نوردي« لدولة 

الرف���اه، وكالت له المدي���ح كنموذج اقتص���ادي واجتماعي أنموذجي، يش���مل إنتاجية اقتصادية 

مرتفع���ة ومعدالت فقر منخفضة، وعدم مس���اواة اجتماعية واقتصادية مح���دودة. لم يمض وقت 

طويل، وإذا بصحيفة »ذي ماركر« )نش���رة اقتصادية تصدر وتوزع مع صحيفة »هآرتس«( تس���تورد 

وتترجم هذا »االكتش���اف« لجمهور قرائها اإلس���رائيلي. غير أن ما وصفته مجلة »إيكونوميس���ت« 

كدولة رفاه اس���كندنافية، كان وصفا جزئيا وخاطئا، كما أورد بصورة واضحة جوزيف شفارتس في 

مجلة »ديزينت«. فهذا الوصف لم يش���مل، من ضمن أشياء أخرى، النسبة المرتفعة جدا من العمال 

المنظمين في تلك الدول ودورهم المركزي في رس���م السياسة االجتماعية واالقتصادية، وهو أمر 

أشار إليه أكثر من مرة د. عامي فتوري، الخبير الوحيد في إسرائيل في موضوع السياسة االجتماعية 

واالقتصادية للدول اإلسكندنافية وأحد مؤسسي منظمة »قوة للعمال«.

وتحرص جدًا »إيكونوميست«، كحال »ذي ماركر«، على سبيل المثال، على عدم إبراز حقيقة أن 30 

بالمئة من قوة العمل في هذه الدول تعمل في القطاع العام، مقابل نسبة 15 بالمئة من قوة العمل 

.)OECD( في دول منظمة التعاون االقتصادية والتنمية )التي تعمل في القطاع ذاته(

مؤخرا، كرس غاي رولنيك عددًا ال يس���تهان به من الصفحات لتفحص النموذج الس���ويدي، والتي 

ش���مل جزءا كبيرا منها مقابالت مهمة ومثيرة لالنتباه مع خبراء اقتصاديين يعملون في اتحادات 

مهني���ة وغيرها. وقد أش���ار عامي فتوري، ال���ذي امتدح رولنيك على تصحيح تش���وهات مافيوزية 

للنموذج ذاته، إلى االس���تنتاجات عديمة األس���اس، حس���ب رأيه، التي توصل إليها رولنيك بشأن 

عمليات تنظيم صفوف العمال واألجراء في السنوات األخيرة في إسرائيل. 

إن المش���كلة مع رولني���ك وكثيرين آخرين ممن اكتش���فوا مؤخ���را النموذج الس���ويدي، تتمثل في 

الطريق���ة االنتقائية والمنحازة التي يتبعونها في وصفه، وهو وصف انتقائي يتمش���ى مع مواقفهم 

األيديولوجي���ة.  فقد كتب رولنيك يقول: »إن ما تعلمناه من رجاالت االقتصاد الذين يمثلون االتحادات 

الكبرى في السويد، هو أن جميع اتفاقيات العمل واألجور في الدولة تخضع للمبدأ المقدس المتمثل في 

النجاعة والجدوى اإلنتاجية. وبغية التيقن من أن اتفاقيات األجور ال تضر باالقتصاد، فإنها تقاد وتوجه 

بواسطة اتفاقيات أجور في صناعات التصدير، التي يجب أن تكون منافسة في األسواق العالمية«.

إن االس���تنتاج المنبثق عن هذه األقوال، وعن أقوال خبراء االقتصاد السويديين، والذي كان يجب 

أن يتبنى معجبا جديدًا ومتحمسا للنموذج السويدي لديه مصلحة واهتمام باستيراد هذا النموذج 

إلى إس���رائيل، هو أن األمر الض���روري والملح الذي ينبغي القيام به هن���ا، يتمثل في وجوب العمل 

على إنشاء نقابات عمال قوية في الصناعات التصديرية، ومنها على سبيل المثال، صناعة مركزية 

ال توج���د فيها نقابات عمالية مث���ل صناعة »الهايتك«. لكن االس���تنتاج العاجي الذي توصل إليه 

رولنيك، عوضا عن ذلك، والذي يش���كل أيضا إحدى األجندات المركزية لدى صحيفة »ذي ماركر« )ما 

عدا في حاالت شاذة(، يدعو إلى إضعاف نقابات العمال في القطاع العام )وأنا أوافق أيضا على أنها 

تحتاج إلى إصالحات ديمقراطية جوهرية(. 

وبغية خلق تناقض ش���ديد بين إسرائيل والنموذج السويدي، يعرض رولنيك أيضا صورة خاطئة 

لعمليات تنظيم وتأطير العمال والمس���تخدمين الجديدة في إس���رائيل، كما لو أنها تجري كافتها 

ف���ي القطاع العام، وس���ط تجاهل عمليات تنظيم جديدة أخرى تجري ف���ي اآلونة األخيرة في فروع 

التأمين واالتصاالت وشركات الهاتف الخليوية.  

لقد اعتادت »ذي ماركر« التباكي على المصير القاتم للعمال والمس����تخدمين غير المنظمين الذين ال 

يتمتعون س����وى بسلة حقوق مقلصة، وكذلك عمال المقاولة، غير أن ذلك ال يتم بصورة عامة، من أجل 

تحسين أوضاعهم، وإنما فقط في سياق مناطحة ومهاجمة النقابات المهنية القائمة.

ويتضمن النموذج الس���ويدي، في أحد مكوناته المركزية، سوق العمل المرنة التي ينتقل فيها 

العمال خالل مس���يرتهم المهنية بين أماكن عمل مختلفة. ولكن بغية المحافظة على سوق العمل 

المرنة هذه تخصص الس���ويد قرابة 30 بالمئة من إنتاجها القومي الخام للتأهيل المهني، وتمنح 

مخصصات بطالة سخية للعمال العاطلين عن العمل.

في إس���رائيل، التي ألغيت فيها عمليا ميزانية التأهيل المهني، كنت أتوقع من متحمس للنموذج 

الس���ويدي، مثل رولنيك، أن يش���كل األمن الوظيفي، من وجهة نظره، أحد العوامل المركزية المسببة 

لقلة النجاعة االقتصادية والفس���اد في مرافق االقتصاد اإلس���رائيلي، وأن يؤيد المكونات المركزية 

الت���ي يتضمنها النموذج الس���ويدي، ويعمل من أجل تطبيقه في إس���رائيل، ولكنه لم ينبس بكلمة 

واح���دة في هذا الصدد أيضا.  كذلك الحال فيما يتعلق بموض���وع الخصخصة، فقد أكد رولنيك على 

سياس���ة خصخصة الخدمات االجتماعية، مث���ل خدمات التعليم والصحة، وعلى س���بيل المثال، فإن 

خدمات التعليم في السويد، ال تقدم من جانب الدولة فحسب، وإنما أيضا من طرف مؤسسات خاصة، 

بعضه���ا دون أهداف ربحية، وبعضها اآلخر ألهداف ربحية، وتزود الدولة أيضا المواطنين بقس���ائم 

يمكن لهم بواس���طتها االختيار بين مدارس مختلفة، عامة وغير عامة، ومدارس تابعة لجهات خاصة 

تعمل ألهداف ربحية.  بيد أن من المهم التوكيد هنا أن القسائم تمنح على أساس من المساواة، وال 

يمكن أن تضاف إليها أموال خاصة.  كذلك فإن جميع المدارس تخضع لعملية ضبط وإشراف صارمة 

جدا من جانب الدولة.  وكما يظهر في أقوال األش���خاص الذين أجريت المقابالت معهم فإن التعليم 

يشكل بالذات سببا مركزيا لعدم الرضا في السويد، وبحسب قولهم فإن أجر المعلمين المتدني يؤثر 

على إنجازات ونتائج التالميذ السويديين، الذي يعتبر منخفضا نسبيا. 

م���ع ذلك، ليس���ت كل األم���ور وردية في جه���از التعليم الس���ويدي.  فقبل بضعة أش���هر أعلنت إحدى 

المؤسس���ات الكبرى المزودة لخدمات التعليم في السويد عن إفالس���ها، تاركة آالف التالميذ والمدرسين 

عاجزين بال حول وال قوة.  إن خصخصة جهاز التعليم، التي تشمل، من ضمن أشياء أخرى، خصخصة توفير 

خدمات التعليم وإش���راك جهات خاصة ذات أهداف ربحية، وخلق تنافس بين المدارس بواسطة القسائم، 

يعتبر أحد المواضيع أو المشاكل الجادة للغاية التي ال يمكن حلها بتصريح من قبيل أن األمور تجري على 

هذا النحو في الجنة السويدية، فقط ألن ذلك يتمشى مع تفضيالتك األيديولوجية الليبرالية.  

وإذا كانوا في صحيفة »ذي ماركر« قد قرروا التجند لتبني ودفع النموذج الس���ويدي، الذي يستند 

من ضمن أش���ياء أخ���رى، على قواعد وأع���راف وقيم تاريخي���ة، وأخالقية وثقافي���ة خاصة، عندئذ 

وكخطوة أولى، كما يتضح أيضا من أقوال الذين ش���ملتهم المقاب���الت، فإنه من الجدير بهم بادئ 

ذي بدء التخلص من الفكرة المس���تحوذة على تفكيرهم، والمتمثل���ة في مالحقة واضطهاد عمال 

ومستخدمي القطاع العام.  

يتعين عليهم، عوضا عن ذلك، أن يفردوا مس���احة معينة في الصحيفة للكتابة عن أهمية إقامة 

منظمات عمالية في القطاعات التصديرية، وأن يطالبوا باالس���تثمار م���ن المال العام في التأهيل 

المهني وزيادة مخصصات البطالة، فهذه تشكل مكونات مركزية  في اليوتوبيا السويدية.
________________________

)*( خبير اقتصادي. نقاًل عن موقع »هعوكيتس« اإللكتروني. ترجمة خاصة. 

ليبرمان ويعلون يسعيان لرئاسة الحكومة! 
* ليبرمان عاد إلى حقيبة الخارجية ويسعى إلى تغيير االنطباع عنه في الساحة الدبلوماسية العالمية لتعزيز مكانته 

الشعبية في إسرائيل * يعلون يتطلع إلى تعزيز مكانته في الليكود وفرص منافسته لنتنياهو ضئيلة  * نتنياهو قد 

يسجل سابقة بعدد السنوات المتواصلة في منصبه في حال انتخابه لرئاسة ثالثة متتالية في الحكومات اإلسرائيلية*

كتب برهوم جرايسي:

برزت في األس���ابيع األخيرة محاوالت الوزيري���ن أفيغدور ليبرمان 

وموش���يه يعلون الظهور على الس���طح اإلعالمي ف���ي أكثر الملفات 

سخونة، ملف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، فليبرمان اجتهد 

فاش���ال الظهور بنوع من »االعتدال« النس���بي، ويعلون بحث عن أكثر 

الزوايا ضيقا ف���ي المواقف المتطرفة، فالقاها تعج بغيره، واالنطباع 

القائ���م أن كل واحد منهما يس���تعد إل���ى مرحلة ما بع���د بنيامين 

نتنياهو، رغم أن األخير، وحسب الوضع القائم حاليا، قد يسجل رقما 

قياس���يا بانتخابه مّرة ثالثة على التوالي لرئاسة الحكومة، في حلبة 

سياسية تستصعب اإلشارة إلى منافس حقيقي لنتنياهو في هذه 

المرحلة وفي المدى المنظور، ورغم ذلك فإن نتنياهو بات يشعر أنه 

فقد شيئا في حزبه »الليكود«.

ليبرمان
ع���اد ليبرمان في نهاية تش���رين الثاني الماض���ي إلى منصبه في 

وزارة الخارجي���ة، ورغ���م أنه لم يغب عن س���دة الق���رار في حكومة 

بنيامي���ن نتنياهو الحالية، إال أنه بهذه العودة قرر ليبرمان أن يغير 

أولوياته، خاصة بعد انغالق ملف تهم الفس���اد ضده، وسط عالمات 

سؤال كبيرة تتعلق بنزاهة عمل النيابة العامة وحتى القضاء.

فحينما تولى ليبرمان حقيبة الخارجية في حكومة نتنياهو السابقة 

قبل بسلسلة من الشروط، التي فرضها واقع الحال اإلسرائيلي، وكما 

يبدو بضغط من أوس���اط خارجية في دول العال���م، وجدت حرجا في 

التعام���ل مع هذا المتطرف، ومن بين ه���ذه الدول الواليات المتحدة 

الت���ي حّيدت���ه كثيرا م���ن برامج لق���اءات كبار مس���ؤوليها مع قادة 

إس���رائيل، وهو بدوره دخل إلى ال���وزارة »كالجمل الهائج في حانوت 

السيراميك«، معلنا أجندات خارجية ال تمت للواقع بصلة.

نذك���ر مثال أن ليبرمان دعا ف���ي العام 2009 إلى ع���دم ربط مصير 

العالق���ات الخارجي���ة بالواليات المتح���دة، مراهنا عل���ى تغير حال 

العالقات مع روس���يا االتحادية، ثم راح ينادي باختالق مراكز عالقات 

خارجية أخرى مثل إفريقيا وأميركا الالتينية، وكل هذا فش���ل فشال 

ذريعا كونه ضربا من الخيال في الواقع اإلسرائيلي، وكان هذا مشجعا 

أكثر لواش���نطن في تحييده، وبشكل خاص في ملف المفاوضات مع 

الجانب الفلسطيني.

وكما يبدو فإن ليبرمان فهم ش���خصيا واقع وزارته وميادين عملها 

األساس���ية، فبدأنا نس���مع خطاب »غزل« مع اإلدارة األميركية ووزير 

خارجيته���ا جون كي���ري، وحاول ليبرم���ان مرارا الخ���روج إلى اإلعالم 

بتصريحات أثارت الكثير من االس���تغراب، كتل���ك التي ُيعّبر فيها 

عن دعمه الس���تمرار المفاوضات والسعي إلى التوصل إلى حل، ولكن 

اإلعالم اإلس���رائيلي الذي انشغل أكثر في هذه التغيرات في خطاب 

ليبرمان، لم يلتفت كثيرا إلى حقيقة أن عبارات ليبرمان بشأن الملف 

الفلس���طيني قصيرة وابتعدت عن الجوهر، ألن ما يقوله ليبرمان في 

ه���ذه المرحلة ال يغّير كثي���را من جوهر موقفه الداع���ي إلى »إدارة 

المفاوضات«، وليس التوصل إلى حل.

ونس���تطيع التكهن بأن ليبرمان يس���عى حاليا إلى كسر الحواجز 

التي القاها في الس���احة الدبلوماس���ية العالمية، في فترة الحكومة 

السابقة، ويريد بهذا أن يبني لنفسه شبكة عالقات عالمية جديدة، 

ترفع من مكانته في منصبه هذا، ومن ثم س���يحاول اجراء تغيير في 

االنطباع الس���ائد عنه في إس���رائيل، بأنه ليس أهال لتولي المنصب 

التنفيذي األول.

وفي المقابل، يعرف ليبرمان، الذي يتربع على رأس حزب »إس���رائيل 

بيتن���ا« ويحتكر القرار فيه، أن هذا الح���زب وصل كما يبدو إلى الذروة 

في االنتخابات قبل الس���ابقة، وهو يس���تصعب الخ���روج من الدوائر 

الجماهيرية التي حددها لنفسه مع ظهور الحزب في العام 1999، إلى 

دوائر جماهيرية أوسع، بقصد دائرة المهاجرين الجدد )في العقدين 

األخيرين( من دول االتحاد السوفياتي السابق، فهذا الجمهور يحاول 

رضت عليه مع هجرته إلى البالد، 
ُ
التحرر من القوالب السياسية التي ف

كم���ا أن تبدل األجيال يس���اعد أكث���ر على التحرر، م���ا يعني إضعاف 

القاعدة االنتخابية التي حددها لنفسه ليبرمان على مدى 14 عاما.

ونشير في هذا المجال، إلى أن »إسرائيل بيتنا« يستصعب في كل 

س���نوات وجوده كحزب، جذب كم أكبر من األص���وات من أكبر معقل 

لليمي���ن المتطرف، مس���توطنات الضفة الغربي���ة والقدس، فهناك 

المنافسة شديدة بين أحزاب المستوطنين المباشرة وبين الليكود، 

ويؤكد هذا االس���تنتاج نتائج كل االنتخاب���ات البرلمانية قبل العام 

2013، وه���ذا على الرغم من أن في كتلة »إس���رائيل بيتنا« عددا من 

المستوطنين البارزين، وأبرزهم دافيد روتم.

وهذا االس���تنتاج الذي يعيه ليبرمان، إضافة إلى أس���باب وعوامل 

أخ���رى، جعلته يتفق م���ع بنيامين نتنياهو على خ���وض االنتخابات 

البرلماني���ة األخيرة في الئحة مش���تركة لم تجن ش���يئا، بل إن هذه 

الشراكة أضعفت الحزبين معا ب� 11 مقعدا، سبعة خسرها الليكود و4 

مقاعد خسرها »إسرائيل بيتنا«.

والخط���وة الثانية التي ح���اول ليبرمان اإلقدام عليه���ا، وبموافقة 

نتنياه���و، ه���و اندماج الحزبين ف���ي حزب واحد، فكم���ا يبدو يعرف 

نتنياهو أن وحدة كهذه ستعزز مكانته رئيسا للحزب المشترك، في 

حين أن ليبرمان يرى أن وحدة كهذه ستعزز مكانته في اليوم التالي 

لرحيل نتنياهو عن المش���هد السياس���ي، رغم أنه يوم ليس منظورا 

اآلن، وقد اس���توعبت ش���خصيات الصف األول في ح���زب »الليكود« 

هذه المعادل���ة، فوقفت صفا واحدا منيعا ضد ه���ذه الخطوة، التي 

ال نس���تطيع الجزم بأنها س���قطت عن جدول األعمال كليا، وكما يبدو 

فإن ليبرمان قد يعطي فرصة أخرى الستئناف محاوالت الدمج، ويقرر 

خطوته السياسية الالحقة بناء على نتيجة هذه المحاوالت.

وعمليا فإنه ال أمل لليبرمان في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة 

من دون رئاسة حزب كبير، ولهذا فإنه إضافة إلى االنطباع السائد عن 

شخصيته، ال يمكن أن يشكل »خطرا« على مكانة نتنياهو.

يعلون
لم يخف موش���يه يعلون مواقفه السياسية المتطرفة في أي يوم، 

منذ أن دخل إلى الحلبة السياس���ية في انتخاب���ات العام 2009، كما 

أنه لم يخف في أي يوم توقه للوصول إلى أعلى المناصب في س���دة 

الحكم، فق���د فلت من بين يديه في العام 2009 منصب وزير الدفاع، 

الذي تواله إيهود باراك، وتمترس طيلة الوقت في خانة االنتقادات 

لباراك من توقه للمنصب، إذ أن كليهما من مدرسة عسكرية واحدة، 

وعمال سوية في قيادة األركان لسنوات ليست قليلة.

إال أن ش���يئا واحدا من الجدي���ر أن نتذكره عن يعل���ون وله ارتباط 

بمواقفه السياس���ية، ففي الع���ام 1995 تولى يعلون رئاس���ة جهاز 

االس���تخبارات العس���كرية، وخالل توليه ذلك المنص���ب تعامل مع 

حكومتين، تلك التي كانت برئاس���ة ح���زب »العمل« )رابين وبيرس( 

واألخرى برئاس���ة الليك���ود )نتنياه���و(، وحينها تفج���رت حالة من 

التهكم عليه في صحف إس���رائيلية، ألنه خالل أش���هر قليلة أصدر 

تقريرين متناقضين عما يس���مى »جاهزية س���ورية للسالم«، فقدم 

تقري���را »إيجابيا« لحكومة »العمل«، ثم انقلب على تقريره مع وصول 

الليكود إلى رئاسة الحكومة.

وه���ذه لم تك���ن الحادثة الوحي���دة التي تدل على س���عي يعلون 

لتأقل���م مواقفه م���ع األوضاع السياس���ية القائمة، وه���و اليوم يقرأ 

جيدا أن عصب السياس���ة اإلس���رائيلية يتركز في هذه المرحلة في 

س���احات اليمين واليمين المتطرف، ولهذا فإن يس���عى إلى تقديم 

استعراضات سياسية أمام هذا المعسكر لتعزيز مكانته.

وفي األس���ابيع األخيرة أكثر يعلون م���ن التصريحات الرافضة ألي 

نوع من انسحاب االحتالل اإلس���رائيلي، بموازاة رفضه إلقامة الدولة 

الفلسطينية كاملة الس���يادة وغيرها من المواقف، التي هي ليست 

ببعيدة من حيث الجوهر عن مواقف نتنياهو، ولكن يعلون يعرضها 

بديباج���ات تظه���ره وكأنه يتخ���ذ مواقف أكثر تش���ددا من رئيس 

حكومت���ه، في محاول���ة لمغازلة معس���كر اليمين المتط���رف، الذي 

يسيطر على أكثر من 25 بالمئة من هيئات حزب الليكود.

لك����ن يعلون ومن����ذ دخوله الحلبة السياس����ية، لم يك����ن في أي يوم 

شخصية ش����عبية، تحظى بود شعبي بنسبة ملموسة، وهو أمر ضروري 

لم����ن تتجه أنظاره إل����ى رأس الهرم، كما أن ركض يعل����ون إلى الزاوية 

األكثر ضيقا في س����احات التطرف لن تفي����ده كثيرا، كون زوايا كهذه 

تشهد »اكتظاظا« من المنافسين، بما في ذلك في حزب الليكود نفسه.

نتنياهو
يعي بنيامين نتنياهو الواقع الذي تش���هده الحلبة السياسية في 

السنوات األخيرة، وال نذكر مرحلة كهذه على األقل بعد مرحلة دافيد 

بن غوريون، أن ال تجد منافس���ا جديا يش���كل »خط���را« على من يتبوأ 

منص���ب رئيس الحكومة، إن كان من ح���زب منافس آخر، أو من داخل 

حزبه، وقد نكون شهدنا حاالت كهذه في السابق ولكن لفترة قصيرة 

جدا، فالواقع اليوم يقول إن نتنياهو الفائز بدوره ثانية متتالية في 

االنتخابات األخيرة، ال يجد له منافسا جديا في أي انتخابات برلمانية 

مس���تقبلية، ولهذا ف���إن االنطباع الس���ائد ه���و أن نتنياهو يضمن 

لنفس���ه، وفق الظروف القائمة، دورة ثالثة متتالية ورئاسة حكومة 

رابعة، ليسجل بذلك ذروة في عدد سنوات رئاسة حكومة متواصلة.

وه���ذا ال يعود إل���ى مواصفات فريدة من نوعها ف���ي نتنياهو، بل 

ه���ذا نتائج عوامل تراكمي���ة عديدة، منها ضرب األح���زاب الكبيرة، 

وجنوح الحلبة اإلس���رائيلية إلى اليمين واليمين المتطرف، وس���عي 

مراك���ز قوى في اليمي���ن المتطرف لعدم إث���ارة الخالفات الداخلية، 

وتدريج أولوياتهم من الحكم، وعدم الضغط على من يقود الحكومة، 

كما حصل في فترات س���ابقة في حكومات الليكود، وهذا ش���رط أن 

أه���داف اليمين تتحقق تدريجيا عل���ى األرض، ويضاف إلى كل هذا 

أن نتنياهو عمل بشكل منهجي على استبعاد شخصيات قد تهدد، 

ولو بنس���بة ضئيل���ة جدا، مكانته ف���ي الحزب، وهذا م���ا فعله قبيل 

االنتخابات البرلمانية السابقة، حينما استبعد شخصيات لها مكانة 

في الشارع اإلسرائيلي مثل، بنيامين بيغن ودان مريدور وغيرهما.

لك���ن نتنياهو كما يبدو بات يش���عر أن قواعد عدي���دة في الحزب 

أصبحت تحس بابتعاده عنها، وراحت تبحث عن شخصيات أخرى في 

الحزب تؤمن له���ا مطالبها الجارية، وهذا ال يعن���ي بالضرورة بداية 

تمرد على مكانته كرئيس حزب، بل من الممكن أن تبقي عليه رئيسا 

للحزب، ولكنها لن تنصاع لكل رغباته التنظيمية والسياسية.

ولهذا قرأنا في صحيفة »معاريف« اإلسرائيلية في نهاية األسبوع 

الماض���ي أن نتنياهو اس���تدرك »خطأه« وقرر الش���روع في االتصال 

المباشر مع قواعد وفروع حزبه الليكود، فهو وإن اطمئن على  مكانته 

كرئي���س، إال أنه بحاجة له���م لتمرير إرادته في الح���زب، ومواجهة 

معس���كر موش���يه فايغلين الذي يرتكز على عصابات اس���تيطانية 

متطرفة جدا، ومعسكرات أخرى قد تنشأ.

ويخيل أن نتنياهو ينظر إلى كل من يحاول منافسته على مكانته 

بضحك���ة صفراوية، وقد ال نس���تبعد أن يكون مثل موش���يه يعلون 

مستهدفا من نتنياهو في االنتخابات المقبلة. 
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التخطيط القومي في إسرائيل

استراجيات اإلقصاء والهيمنة
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مطلب االعتراف بإسرائيل
دولة يهودية يستهدف أساسًا 

الفلسطينيين في الداخل!

بقلم: هنيدة غانم

بات مطلب االعتراف بإس���رائيل دولة قومية للشعب اليهودي أحد 

الش���روط األساس���ية التي يضعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

من أجل التوصل التفاق س���الم مع الجانب الفلسطيني. ورغم الرفض 

الفلسطيني الرسمي لهذا الشرط واعتباره في كثير من التصريحات 

مج���ّرد محاولة من نتنياهو إلفش���ال المفاوضات مع إلقاء مس���ؤولية 

هذا اإلفش���ال على الجانب الفلسطيني، فإن من المهم اإلشارة إلى أن 

نتنياهو لم يكن أول من طرح رسميا الموضوع على طاولة المفاوضات 

بل كانت تس���يبي ليفني هي من طرحته ف���ي المحادثات التي جرت 

الع���ام 2007 وبإيع���از وتفويض من الحكومة التي كان يرأس���ها في 

حينه إيهود أولمرت. 

ورغ���م األبع���اد الكثي���رة والخطيرة الت���ي قد تنجم ع���ن االعتراف 

بإس���رائيل دولة يهودية سواء فيما يتعلق بعودة الالجئين، ناهيك 

عن ضرورة عدم االس���تهانة بأن يت���م تفجير المفاوضات على قضية 

يهودية الدولة لما تحظى به من إجماع إس���رائيلي داخلي، وسهولة 

تحميل الفلس���طينيين لهذه المس���ؤولية على األقل أمام الجمهور 

اإلس���رائيلي، فإن م���ن المهم اإلش���ارة إلى أن الهدف األس���اس من 

وراء انت���زاع هذا االعتراف هو حس���م العالقة نهائيا وبش���كل قاطع 

مع الفلس���طينيين في إسرائيل الذين يش���كلون 20 بالمئة من عدد 

الس���كان وإجبارهم على القبول بأن إسرائيل هي دولة اليهود وليس 

دولة مواطنيها.

وهنا يمكن أن نش���ير إلى أربع محط���ات تاريخية مرتبطة بمحاوالت 

حسم طابع وبنية الدولة تجاه المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل: 

المحط���ة األول���ى كانت في الع���ام 1965 مع منع حرك���ة األرض من 

خوض االنتخابات للكنيس���ت بادعاء حق الدولة في حماية نفس���ها 

من االعتراض على كونها دول���ة ديمقراطية ومن محاوالت المس بها 

كدولة يهودية.

المحط���ة الثانية في العام 1985 مع محاولة من���ع القائمة التقدمية 

بزعامة عضو الكنيس���ت الس���ابق محمد ميعاري الذي كان س���ابقا من 

قيادات حركة األرض من خوض االنتخابات ال� 11 حيث تم تعديل قانون 

أس���اس الكنيس���ت )تعديل رقم 9 فرع 7 أ في القان���ون( ليتم منع أية 

قائمة تهدف أو تعمل على رفض وجود دولة إس���رائيل كدولة الشعب 

اليهودي من خوض االنتخابات. ورغم أن الحركة التقدمية شاركت في 

االنتخابات بعد ق���رار من محكمة العدل العليا، فإنه منذ هذا التعديل 

صارت محكمة العدل العليا تنشغل تقريبًا في كل انتخابات للكنيست 

في قضايا يتقدم بها رؤس���اء قوائم، من العرب خاصة، ضد قرار لجنة 

االنتخابات منعهم من خوض االنتخابات، س���واء بحجة التحريض حينًا 

أو بحجة عدم االعتراف بيهودية الدولة حينًا آخر.

المحطة الثالثة كانت في العام 1992 عندما تم س���ن »قانون أساس 

كرامة اإلنس���ان وحريته« و»قانون أساس حرية العمل«. وفيما هدف 

القانون���ان إلى ضمان حقوق أساس���ية، إال أنهما كانا أيضًا تأكيدًا أن 

هذه الحقوق تأتي في إطار القيم األخالقية إلس���رائيل بوصفها دولة 

يهودي���ة وديمقراطية. من المهم اإلش���ارة هنا إلى أن���ه تم تمرير 

القانونين في الوقت الذي بدأت تنتظم حركة جديدة بقيادة الدكتور 

عزمي بش���ارة وتطرح تحويل إس���رائيل إلى دولة جمي���ع مواطنيها، 

وكان���ت هذه النقاش���ات ترتفع بالتوازي مع اإلجماع إس���رائيليا على 

ض���رورة إيجاد ح���ل مع الفلس���طينيين وقبيل توقيع اتفاق أوس���لو. 

وفعلي���ا كان ه���ذان القانون���ان األساس���يان بمثابة محاولة لحس���م 

التحديات الداخلي���ة التي أثارها مطلب تحويل إس���رائيل إلى دولة 

مواطنيه���ا وتصاعد هذا الخطاب إلى درج���ة تحوله فعليا إلى خطاب 

يحظى بتأييد نخب واس���عة من المثقفين الفلس���طينيين. وال بد من 

التنوي���ه هن���ا أن خطاب المواطنة هذا كان ضم���ن صعود تيارات »ما 

بعد الصهيونية« في المؤسس���ة اإلس���رائيلية والتي ضمت مؤرخين 

وعلماء اجتماع ممن طرحوا تصورات فكرية جديدة لتحليل إس���رائيل 

وتوصيفها بأنها دولة مهاجرين اس���تعمارية تقوم على الس���يطرة 

وقمع السكان الفلسطينيين، فضاًل عن التشكيك بروايتها الرسمية 

حول  1948.

المحط���ة الرابعة واإلس���تراتيجية هي الع���ام 2006 حيث تم البدء 

تباعًا بنش���ر مجموعة من التصورات والرؤى الت���ي صاغتها نخبة من 

مثقف���ي وقيادات المجتمع المدني الفلس���طيني في إس���رائيل في 

محاولة لوضع تصور لهوية الفلسطينيين وعالقتهم مع باقي الشعب 

الفلس���طيني من جهة ومع الدولة التي يحملون مواطنتها من جهة 

أخرى. فقد نشر في العام 2006 تصور لجنة الرؤساء العرب التي تعد 

من أعلى األجسام التمثيلية شبه الرسمية للفلسطينيين في الداخل، 

وأيضًا وثيقة مركز مس���اواة الذي يتابع حقوق المواطنين العرب في 

إس���رائيل، ثم في العام 2007 نشر الدستور الديمقراطي الذي صاغه 

مرك���ز عدالة، وكذلك وثيقة حيفا التي بلوره���ا مدى الكرمل- المركز 

العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية .

في أعقاب نش���ر هذه الرؤى أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة 

المس���توى ع���ن قلقها من »زي���ادة التطرف« بي���ن المواطنين العرب 

واعتبرته بمثابة »خطر استراتيجي حقيقي على المدى البعيد«. وفي 

هذا اإلطار كتب رئيس جهاز الشاباك في حينه يوفال ديسكين لمحرر 

جري���دة »فصل المقال« التي يصدرها التجم���ع الوطني الديمقراطي 

من الناصرة أن الشاباك س���يعمل على »مالحقة األعمال التي تسعى 

إل���ى المس بطابع الدولة اليهودي حتى لو تمت بأدوات ديمقراطية«، 

كما قام رئيس الحكومة حينها إيهود أولمرت بعقد اجتماع لرؤس���اء 

الجهات األمنية لمناقش���ة هذا التطرف، وقد نشرت جريدة معاريف 

ف���ي 13. 3. 2007 أن أكث���ر ما يقلق الجهات األمني���ة ظاهرة »وثائق 

الرؤى« التي تتكاثر بين النخب المختلفة لعرب إسرائيل، حيث توجد 

اآلن أربع وثائق، »قاس���مها المش���ترك هو النظر إلى إسرائيل كدولة 

جميع مواطنيها وليس كدولة يهودية«. 

وقد أذكت تحذيرات الجهات األمنية النقاش المحتدم حول مكانة 

الفلس���طينيين في إس���رائيل وتعالت األصوات الت���ي تطالبهم بأن 

يثبتوا إخالصهم ليبعدوا عنهم شبهة ال� »طابور الخامس«، وتحولت 

مس���ألة ضرورة تثبيت يهودية إس���رائيل وطابعه���ا كدولة لليهود 

ولي���س لمواطنيها إلى قضية »وطنية« إس���رائيلية تلتف من حولها 

أغل���ب األحزاب، ه���ذا ناهيك عن أن صيغة »يهودي���ة وديمقراطية« 

صارت تتقلص إلى صيغة إثنية بحتة عبر مقترحات تعريف إسرائيل 

على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي.

كانت هذه النقاشات الملتهبة مع الفلسطينيين في إسرائيل إذن 

بمنزل���ة الحاضنة التي تطور فيها هذا المطلب، وكانت الخلفية التي 

عل���ى أثرها ذهبت ليفني إلى أنابولي���س وفي جعبتها مطلب جديد: 

االعتراف بإس���رائيل دولة يهودية كش���رط للتوصل إلى اتفاق سالم 

دائم مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ويمكن القول إن إسرائيل الرسمية كانت تطرح مطلبها على منظمة 

التحرير لكن عيونها كانت مصوبة أساس���ًا على الفلس���طينيين في 

إسرائيل.

لي���س واضحا تماما ما ال���ذي يرمي إليه رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياهو، عندما س���رب مكتبه لوس���ائل إعالم أجنبية أنه يعتزم، في إطار اتفاق مع 

الفلسطينيين، إبقاء مس���توطنات تحت سيادة الدولة الفلسطينية بعد قيامها في 

المستقبل، أو تصريحه بأن إخالء مستوطنات هو أمر »مفروغ منه«. لكن األمر الواضح 

تماما هو أن حكومته تنفذ ميدانيًا خطوات معاكس���ة لتصريحاته وتسريباته، فقد 

أظهرت معطيات رسمية، ولم تأِت هذه المّرة من منظمات حقوقية يسارية، أن البناء 

في المستوطنات اتسع بشكل رهيب خالل الفترة القليلة الماضية. 

وقد أعلن نتنياهو، في مقابالت أجرتها معه وس���ائل إعالم إسرائيلية خالل زيارته 

للوالي���ات المتحدة، األس���بوع الماضي، أن »الحاجة إلى إخالء مس���توطنات كجزء من 

اتفاق س���الم مس���تقبلي هو أمر مفروغ منه«. وأضاف في إحدى هذه المقابالت التي 

أجرته���ا مع���ه القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي أنه »من الواضح أن قس���ما من 

المس���توطنات لن يش���مله االتفاق، وكل واحد يفهم ذلك، وس���أهتم بأن يكون هذا 

األمر مقلصا جدا قدر اإلمكان. ولن أتخلى عن أي أحد«. 

باإلمكان االستنتاج أن تصريحات نتنياهو حول االستيطان مخادعة عندما يقول إن 

إخالء مستوطنات هو أمر »مفروغ منه«. إذ إنه من الجهة الثانية، نقلت اإلذاعة العامة 

اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله للصحافيين اإلسرائيليين خالل عودته إلى إسرائيل، 

ي���وم الجمعة الفائت، إنه امتنع عن التعهد أمام الرئيس األميركي، باراك أوباما، في 

أثناء لقائهما في البيت األبيض، بتجميد البناء في المس���توطنات. وأضاف نتنياهو 

أنه س���يرفض أي اتفاق مع الفلسطينيين »ال يستجيب الحتياجات إسرائيل ويشكل 

خطرا على أمنه���ا حتى لو جرت محاولة لفرض اتفاق كهذا على إس���رائيل«. ورفض 

احتمال تنفيذ انس���حاب أحادي الجانب من مناطق في الضفة الغربية في حال فشل 

المفاوضات، وقال إنه ال يفضل هذه اإلمكانية وأن »االنسحابات األحادية الجانب ]من 

جنوب لبنان وقطاع غزة[ لم تبرر نفسها ولم توفر استقرارا أمنيا« إلسرائيل. 

واعتبرت تحليالت إس���رائيلية أن نتنياهو ربما يعمل على تهيئة اإلس���رائيليين 

الحتمال إخالء مستوطنات، لكن مواقفه األساسية- مطالبة الفلسطينيين باالعتراف 

بيهودية إسرائيل ورفض مطلق لالنسحاب من القدس الشرقية وتجميد االستيطان- 

تشكل عقبة جدية للغاية أمام إمكان تقدم المفاوضات. 

وقال نتنياهو إن »القدس يجب أن تبقى موحدة تحت س���يادة إسرائيلية«. وفيما 

يتعلق بتجميد االس���تيطان، اعتب���ر »أننا مررنا بتجميد واح���د ورأينا أن هذا األمر ال 

يحقق نتائج. هل نتج عن ذلك ش���يء؟«، في إشارة إلى تجميد بدء تنفيذ أعمال بناء 

خالل فترة امتدت من تشرين الثاني 2009 وحتى أيلول 2010. لكن أعمال البناء التي 

ت���م البدء بها قبل هذا التاريخ اس���تمرت. أي أنه لم يكن هن���اك تجميد كامل، على 

عكس الرواية اإلسرائيلية في هذا الموضوع. 

ارتفاع حجم البناء االستيطاني بأضعاف مضاعفة!
قبل س���اعات قليلة من لق���اء أوباما ونتنياهو في البي���ت األبيض، يوم االثنين من 

األس���بوع الماضي، نش���ر مكتب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي معطيات حول أعمال 

البناء التي تم الب���دء بتنفيذها خالل العام 2013 الفائت. وتبين منها أن حجم هذه 

األعمال في المس���توطنات في الضفة الغربية قد ارتفع بنس���بة 123 بالمئة قياس���ا 

بأعمال البناء التي ت���م البدء بتنفيذها في العام 2012. كذلك فإن أعمال البناء التي 

تم البدء بتنفيذها في المستوطنات في القدس ارتفعت.

وتفيد هذه المعطيات الرسمية اإلسرائيلية بأنه خالل العام 2013 بدأت إسرائيل 

ببناء 2534 وحدة س���كنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية، بينما بدأت 

ببناء 1133 وحدة سكنية جديدة خالل العام 2012.

وأش���ار مكتب اإلحصاء المركزي إلى أنه في العام 2013 تم البدء ببناء 3432 وحدة 

س���كنية في القدس مقابل 2468 وحدة س���كنية تم البدء ببنائه���ا في العام 2012. 

والجدير بالذكر أن المؤسس���ات الرسمية اإلس���رائيلية تتعامل مع القدس الشرقية 

على أنها جزء من القدس بش���كل عام وال تشير إلى حجم البناء في المستوطنات في 

القدس الش���رقية بشكل خاص، إال إن الغالبية الساحقة من أعمال البناء في المدينة 

يتم تنفيذها في المستوطنات وتكاد ال تنفذ أعمال بناء في القدس الغربية. 

واعتبر نتنياهو في تصريح لدى وصوله إلى واش���نطن أنه »في أي حال من األحوال 

لكي نتوصل إلى اتفاق، يجب أن نح���رص على حماية مصالحنا الحيوية، وقد أثبتت 

بأنني أقوم بذلك رغم كل الضغوط ورغم جميع االهتزازات وس���أواصل القيام بذلك 

هنا أيضا«. وكان نتنياهو يشير بذلك إلى مواقفه المتعنتة تجاه االستيطان ورفضه 

االنسحاب من غور األردن ومناطق أخرى من الضفة الغربية. 

»تصريحات نتنياهو تناقض الواقع«
في مس���تهل لقائه مع أوباما، ادعى نتنياهو أن »خالفا لالعتقاد السائد، فإنه خالل 

العش���رين عاما الماضية نفذت إس���رائيل ما يتعين عليها تنفيذه. وألس���في، فإن 

الفلسطينيين لم يفعلوا شيئا«. وقال نتنياهو األمر نفسه في خطاب ألقاه في اليوم 

التالي أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية - »إيباك«. 

ولفت���ت صحيفة »هآرتس« ف���ي افتتاحيتها يوم األربعاء الماض���ي، إلى أن أقوال 

نتنياهو هذه »تناقض الواقع: فخالل العش���رين عاما الماضية تم بناء أكثر من 100 

مستوطنة جديدة في الضفة، وأضيفت حوالي 40 ألف وحدة سكنية جديدة - وهذا 

ال يش���مل ش���رقي القدس - وعدد المس���توطنين ارتفع من 110 آالف إلى 355 ألفا« 

]ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن معطيات دائرة تسجيل السكان اإلسرائيلية 

تفيد بأن عدد المستوطنين في الضفة الغربية من دون القدس بلغ 375 ألفا بحلول 

نهاية العام 2013[.

وحول المعطيات التي نش���رها مكتب اإلحصاء، قالت »هآرتس« إن بناء إس���رائيل 

2534 وح���دة س���كنية جديدة في المس���توطنات، الع���ام الماضي، هدفه إفش���ال 

جهود وزير الخارجية األميركي جون كيري من أجل تحقيق تس���وية بين إس���رائيل 

والفلسطينيين.

وش���ددت الصحيفة على أنه »لي���س لدى الحكومة ]اإلس���رائيلية[ الحالية أي نية 

للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين. والحكومة التي تنوي إخالء مناطق ال تواصل 

البناء فيها، وبالتأكيد ليس بوتيرة متس���ارعة كهذه. وليست هناك خطوة مستفزة 

وتثير غليان الفلس���طينيين أكثر من االس���تمرار في البناء في المناطق ]المحتلة[، 

وكأنه ال تجري مفاوضات سياسية أبدا، بهدف دفعهم نحو تفجيره«. ورأت الصحيفة 

أن »مواطني إسرائيل يدفعون وسيدفعون ثمن سياسة الحكومة«.

حل مشكلة السكن بواسطة البناء في المستوطنات
أشار ياريف أوبنهايمر، السكرتير العام لحركة »السالم اآلن« المناهضة لالحتالل 

واالس���تيطان، لدى تناوله معطيات مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، إلى تركيبة 

حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وكتب أوبنهايمر في مقال نش���ره في موقع »يديعوت أحرونوت« االلكتروني، يوم 

الثالث���اء الماضي، أنه »عندما اخت���ار رئيس الحكومة نتنياهو إي���داع حقيبة البناء 

واإلسكان في يد عضو الكنيست أوري أريئيل ]من حزب »البيت اليهودي« وأحد قادة 

المس���توطنين[، كان يعلم أنه إضافة إلى الضرر السياس���ي فإن الحديث يدور حول 

وزي���ر ينتمي إلى قطاع ملتزم باألس���اس تجاه الجمهور القاط���ن وراء الخط األخضر. 

واختيار أريئيل قضى على سوق السكن في إسرائيل، إذ يثبت مرور عام على حكومة 

نتنياهو أنه لم يتم وضع حل لضائقة السكن، طالما أن الحديث يدور حول إسرائيل 

التي في داخل الخط األخضر«.

ورأى أوبنهايم���ر أن معطيات مكتب اإلحصاء »تعرض صورة واضحة وال لبس فيها. 

عنى بأزمة الس���كن باألساس بواس���طة زيادة البناء وراء 
ُ
وهي أن حكومة إس���رائيل ت

الخط األخضر، وفي موازاة ذلك تم تس���جيل تباطؤ في البن���اء في منطقة تل أبيب. 

والمعطى األهم هو القفزة غير المسبوقة لبدء أعمال البناء في المستوطنات بنسبة 

123 بالمئة قياسا بالعام 2012«. 

وأردف أن���ه »ال النقب وال الجليل، ال حيفا وال القدس حظيت بقفزة هامة كهذه في 

بدء أعمال البناء، والوضع جامد وعالق في معظم هذه المناطق. وحتى أنه ازداد سوءا 

في تل أبيب. فخالل العام 2013 تم تس���جيل انخفاض مقلق بنس���بة 19 بالمئة في 

البدء بأعمال بناء فيها، األمر الذي رفع تكاليف السكن في كل وسط إسرائيل ويؤثر 

في األسعار على المستوى القطري أيضا«.     

وأضاف أوبنهايمر أنه »إذا تمعنا بعمق باإلمكان أن نكتشف أنه في العام الحالي 

زادت الحكومة مبادرات البناء في المس���توطنات بعشرة أضعاف تحت عنوان ’البناء 

بمبادرة عامة’ وبنت بنفس���ها حوالي 1161 وحدة س���كنية. وإذا قارنا عدد الس���كان 

الذين يقطنون في المستوطنات وكمية البناء عموما مع كمية البناء العام خصوصا، 

سنجد أن الفجوات هائلة بين حجم البناء داخل حدود الخط األخضر وحجم البناء في 

المستوطنات«. 

وتابع أن »باإلمكان ترجمة األرقام والمعطيات بس���طر واحد واضح، هو أن الحكومة 

تحاول حل ضائقة الس���كن في إس���رائيل تحت إشراف وزير اإلسكان من خالل زيادة 

الع���رض وراء الخط األخضر. وحتى من ال يوافق على أيديولوجية االس���تيطان ولكنه 

بحاجة إلى حل س���كني رخيص وباإلمكان الحصول عليه، سيضطر إلى االنتقال شرقا 

واالنصياع مرغما للمشروع االستيطاني«. 

وأش���ار أوبنهايمر إلى أن وزير الدفاع اإلس���رائيلي موش���يه يعلون، وهو بنفس���ه 

مس���توطن، يوقع على كافة مش���اريع البناء في المستوطنات من دون اعتراض، وإلى 

حقيقة أن رئيس مجلس المستوطنات السابق، بنتسي ليبرمان، يتولى حاليا منصب 

رئيس إدارة »دائرة أراضي إس���رائيل«، وأن قائد المستوطنين، بنحاس فالرشتاين، 

���ز »مديرية تطوير النقب والجليل«، كما أش���ار إلى تعاون 
ّ
يتول���ى حاليا منصب مرك

الحكومة مع مدير عام ش���ركة »أمانا« زئيف حيفر المتخصصة بالبناء االس���تيطاني، 

وأكد الكاتب أن كل هذه الحقائق تس���هل على الوزير أريئيل تحويل الضفة الغربية 

إلى »بالد اإلمكانيات غير المحدودة«.  

وش���دد أوبنهايمر على أن »البناء في المناطق ال ينحصر في الكتل االس���تيطانية 

ويالحظ أنه في أية مس���توطنة معزولة في عمق الضفة - من ]مستوطنة[ هار براخا 

قرب نابلس وحتى ]مستوطنتي[ تقواع ونوكديم- ثمة آليات عمل تعمل بجٍد وحتى 

أن البناء في مس���توطنات معينة ال يتوقف في يوم الس���بت. ولم تغب مكانة البؤر 

االستيطانية العشوائية، حيث سجلت أعمال بناء كبير في الشهور األخيرة، وتسعى 

الحكومة إلى شرعنتها اآلن«. 

ورأى أوبنهايمر أن الفلس���طينيين محقون في مطلبهم بتجميد االس���تيطان ألنه 

»من دون تجميد البناء بشكل فعلي، فإن المستوطنات ستستمر في االتساع بصورة 

دراماتيكية. وإلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بعد عدة س���نوات، قد نكتش���ف أن 

االنفصال إلى دولتين أصبح مستحيال. ويهتم المستوطنون بأن يذكروا طوال الوقت 

أن الوض���ع اليوم غير قابل للتغير ويس���عون في الوقت نفس���ه إلى زيادة وتكثيف 

وتيرة البناء في المستوطنات أكثر«.

واعتبر أوبنهايمر أن »تغيير تركيبة االئتالف وتغيير وزير اإلسكان سيعود بالفائدة 

مباش���رة على تحسين األجواء والثقة أمام الفلس���طينيين وسيساعد على دفع العملية 

]التفاوضية[ بش���كل ملموس. لكن عدا ذلك، فإن تغيير الوزير أريئيل بوزير رسمي وال 

يمثل قطاعا معينا سيمنح فرصة حقيقية لتحسين أوضاع السكن في إسرائيل«. 

دولة تحت األرض!
في ضوء النقاش داخل إس���رائيل حول االس���تيطان والمس���توطنين ومصير هذا 

المش���روع في ح���ال التوصل إلى تس���وية للصراع، طرح المستش���رق اإلس���رائيلي 

والمتخصص في موضوع الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني، الدكتور يحيئيل شابي، 

العضو في حزب الليكود الحاكم، فكرة إقامة دولة فلسطينية تحت األرض، أو تحقيق 

تواصل جغرافي للدولة الفلس���طينية تحت األرض، فيما تواصل إسرائيل مشروعها 

االستيطاني وربطها بالمستوطنات تحت األرض أيضا!

واعتبر ش���ابي في مقال نش���ره في موقع »والال« االلكتروني ي���وم األربعاء الماضي، أنه 

»يبدو للوهلة األولى أنه ال يمكن تس���وية المطلب الفلس���طيني بالحفاظ على تواصل في 

السيادة بين جنوب وشمال الضفة في مقابل المطلب اإلسرائيلي بالحفاظ على مناطق إي 

1 ]بين القدس الشرقية وأريحا[. إال أن تواصال بواسطة أنفاق بإمكانه أن يجسر الفجوة«. 

وأض���اف أن »الصعوبة الكامنة في التنازل ع���ن أقاليم من الوطن تعرقل التوصل إلى 

ح���ل، خاصة وأن الطم���وح المركزي هو إقام���ة دولة فلس���طينية ذات تواصل جغرافي 

ناجع«، معتبر أن االس���تيطان هو أمر شرعي وأن »المعارضة المركزية للواليات المتحدة 

واألوروبيين للبناء اإلس���رائيلي في منطقة إي 1 المحاذية ]لمستوطنة[ معاليه أدوميم 

نابع���ة م���ن التخوف من أن هذا األمر قد يش���كل خطرا على ق���درة التنقل بين البلدات 

الفلسطينية المنتشرة في الضفة، والمس بالتواصل الجغرافي لدولتهم العتيدة«.

وتاب���ع أن »الص���راع عل���ى األرض هو ص���راع وجودي بالنس���بة إل���ى المجموعتين 

القوميتين في أرض إس���رائيل، ألن سيطرة أحد الجانبين على األرض تمنع بالضرورة 

س���يطرة الجانب الثاني عليها. ومن هنا، فإن الصعوبة المركزية التي تمنع التوصل 

إل���ى نهاي���ة الصراع، أال وه���ي والتنازل ع���ن األرض، باإلمكان حلها فقط بواس���طة 

الس���يطرة على األرض. كيف؟ س���يتم التوصل إلى حل بواس���طة إقامة شبكة أنفاق 

وجس���ور ومفارق طرق تربط بين الكتل االس���تيطانية والبلدات اليهودية المركزية 

المنتش���رة في الضفة ]أي المستوطنات[، وبصورة مشابهة بين المدن الفلسطينية 

وبناتها ]القرى المحيطة بها[. وبذلك ، سيطالب الجانبان بالتنازل عن نقاط سكانية 

قليلة ومعزولة فقط من خالل ضمها إلى الدولة الثانية«.

ومضى شابي أنه »على غرار إقامة األنفاق التي تخدم انتقال المستوطنين اليهود، 

وترب���ط بين معاليه أدوميم والقدس، وبين مس���توطنات غ���وش عتصيون والقدس، 

باإلمكان ش���ق أنفاق وجس���ور ومفارق طرق تربط بين البلدات الفلسطينية. فالواقع 

في مناطق الضفة هو أنه بين الكتل االستيطانية ذات األغلبية العربية تنتشر كتل 

ذات أغلبية يهودية«.

ورأى الكاتب أن على نتنياهو »الذي يسعى إلى الربط بين األطراف ووسط إسرائيل، 

بواسطة ش���بكة شوارع ومفارق طرق، أن يس���ّوق الفكرة بصورة مشابهة في مناطق 

الضفة، من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع«.  

وأش���ار ش���ابي إلى أن إخالء مس���توطنين هو أمر »مس���تحيل في الضفة«، ألن »العالقة 

بين اإلس���رائيليين وبين يهودا والس���امرة أعمق من عالقتهم مع قط���اع غزة، فضاًل عن 

أن الصعوب���ة الكامنة ف���ي إقامة بلدات جديدة للذين س���يتم إخالؤهم ودفع تعويضات 

والتخ���وف من حرب أهلية، س���تحبط حال كهذا«. ولذا فإن »الحل ال���ذي يتعين على وزير 

الخارجية األميركي جون كيري الس���عي إليه هو إقامة دولة فلس���طينية منزوعة السالح 

وتربط بين أجزائها شبكة مخطط لها جيدا من الشوارع واألنفاق والجسور ومفارق الطرق«.

وتس���اءل شابي: »من قال إن الدولة بحاجة إلى تواصل جغرافي يستند إلى شوارع 

وليس إلى تواصل في التنق���ل كهذا أو ذاك يطرح حلوال بالوصول من مكان إلى آخر 

بواس���طة أنفاق أو جس���ور. هل تم الربط بين أالسكا والواليات المتحدة بواسطة ممر 

آم���ن يقطع األراضي الكندية؟ هل تم ربط جزر هاواي مع الواليات المتحدة؟ هل تم 

ربط إيرلندا الش���مالية باألراضي البريطانية؟ هل ثمة عيب في السيادة البريطانية 

أو األميركية هناك؟ ال، أبدا«.  

واس���تطرد »إذا كان التواصل الجغرافي مهمًا جدا للفلس���طينيين، لماذا إذن في 

اإلمكان برأيهم الربط بين مناطق القطاع ومناطق يهودا والس���امرة بواس���طة أنفاق 

تحت األرض أو ’ممر آمن’، وليس في اإلمكان القيام بذلك بين المناطق التي يسكنها 

الفلسطينيون في أراضي الضفة الغربية؟«.

واعتبر ش���ابي أن »حال مبتكرا فقط ال يلزم إسرائيل بإخالء مناطق واسعة، ويتطلب 

من الفلس���طينيين الموافقة على وجود مستوطنين في مناطق الضفة، سيكون قابال 

للتطبيق. ويبدو أن األنفاق والجس���ور من شأنها أن تجس���ر الفجوات. ومثلما يعمل 

األميركيون على إيجاد حلول لحراسة الحدود الخارجية، مع التشديد على غور األردن، 

فإن عليه���م أن يطرحوا أفكارا مبتكرة أيضا بش���أن ضمان أم���ن المعابر بين الكتل 

المأهولة... والمطلوب هو أن ترس���م إسرائيل خريطة جس���ور وأنفاق ومفارق طرق، 

وبذلك تتج���اوز مطبات وعقبات، وتمنع تأخيرًا في طريق الوصول إلى نهاية الصراع 

على أساس دولتين واقعيتين للشعبين«. 

حجم البناء في المستوطنات ارتفع بـ 123 بالمئة العام 2013

تصريحات نتنياهو بشأن االستيطان خادعة
بينما سياسته على أرض الواقع سافرة وثابتة!

*نتنياهو يقول إن إخالء مستوطنات هو أمر »مفروغ منه«، وبموازاة ذلك يعلن أنه لم يتعهد أمام الرئيس األميركي

 جغرافيًا للدولة الفلسطينية العتيدة... تحت األرض!*
ً
بتجميد االستيطان* مستشرق إسرائيلي يقترح تواصال
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

تل أبيب في المرتبة 20 بين
مدن العالم األكثر غالء

أدرج���ت مجل���ة »إيكونوميس���ت« مدينة تل أبيب ف���ي المرتبة 

العشرين من بين المدن األكثر غالء في العالم، وهذا في تقريرها 

نصف الس���نوي الذي يستعرض غالء المعيشة في 140 مدينة من 

المدن الكبرى في 93 دولة في العال���م، ويأخذ المقياس باالعتبار 

الكثير م���ن عوامل االقامة للس���ياح والزائرين، ولك���ن الالفت في 

التقرير أن تل أبيب قفزت 14 مرتبة إلى »األعلى« خالل عام واحد، إذ 

تم تدريجها في تقرير العام الماضي 2013 في المرتبة 34، وباتت 

المدينة األكثر غالء من حيث غالء المعيش���ة في الش���رق األوسط، 

ومس���توى الغالء فيها بعيد بش���كل طفيف عن مدينة لندن التي 

تم ادراجها في المرتبة 15. 

وظهر من التقرير أنه لم تظهر أية مدينة ش���رق أوس���طية في 

المدن الخمسين األكثر غالء في العالم، إذ حلت العاصمة األردنية 

عم���ان في المرتب���ة ال� 52 وكانت الثانية عملي���ا بعد تل أبيب في 

منطقة الشرق األوسط. 

وبرز من بين العوامل التي س���اهمت في ارتفاع غالء المعيش���ة 

واالقامة في تل أبيب، االرتفاع الحاد في أسعار وصيانة السيارات، 

وأسعار المواصالت في المدينة، التي ترتفع بنسبة 68% عما هي 

في نيويورك.

وعلى المس���توى العالمي، فقد تربعت على قم���ة المدن األكثر 

غالء س���نغافورة، وحلت ثانية العاصمة الفرنس���ية باريس، بينما 

العاصمة اليابانية طوكي���و، التي احتلت المرتبة األولى على مدى 

سنوات طوال، حلت في المرتبة السادسة في تقرير هذا العام.

أما من بين الم���دن الكبر األقل غالء في العال���م، فنجد مدينتي 

الرياض وجّدة السعوديتين، ومعهما الجزائر ودمشق ونيودلهي 

وكراتشي وبومباي.   

تفاقم العجز المالي 
في األحزاب الكبرى

حذرت أوساط اقتصادية إسرائيلية من تفاقم العجز المالي في 

األحزاب الكبرى، والذي كشف عنه التقرير الدوري لمراقب الدولة، 

الذي تطرق إلى حجم الصرف في االنتخابات البرلمانية التي جرت 

في مطل���ع العام 2013، وتركت الكثير م���ن األحزاب مع عجز مالي 

هائل يصل مجموعه إلى عشرات ماليين الدوالرات.

وحس���ب القواني���ن اإلس���رائيلية، ف���إن األح���زاب الممثلة في 

الكنيس���ت تحصل شهريا على تمويل من الخزينة العامة، بحسب 

عدد نوابه���ا في البرلمان، إذ يصل حج���م التمويل للنائب الواحد 

ضمن الكتلة إلى نح���و 5ر17 ألف دوالر، ويضاف لكل كتلة تمويل 

مع نائب واحد إضافي لعدد النواب القائم.

كم���ا أن الخزينة العام���ة تمول الحمالت االنتخابي���ة البرلمانية 

وأيضا البلدية، ففي االنتخابات التي جرت في مطلع العام الماضي 

بل���غ التمويل نحو 350 ألف دوالر ل���كل نائب في األحزاب الفائزة، 

وهناك تمويل نس���بي لكل الئحة حصلت على 1% وأقل من 2% من 

األصوات ولم تجتز نسبة الحسم.

وم���ا زال حزب »العم���ل« الحزب الذي لديه أكب���ر عجز مالي، وهو 

موروث منذ سنوات نهاية التس���عينيات من القرن الماضي، وبلغ 

حجمه بعد االنتخابات الماضية 4ر29 مليون شيكل، وهذا ما يعادل 

4ر8 ملي���ون دوالر، رغم أن للحزب كتلة من 15 نائبا، ولكن كما يذكر 

فإن هذا العجز أقل مما كان عليه في سنوات سابقة.

وحل الليكود في المرتب���ة الثانية مع عجز بلغ 8ر6 مليون دوالر، 

وللحزب 20 مقعدا، ولكن المش���كلة األكبر هي في حزب »كاديما«، 

الذي لدي���ه عجز من 7ر4 مليون دوالر، ول���ه نائبان فقط مقابل 28 

نائبا في الدورة السابقة.

ويبلغ العجز في حزب »ميرتس« حوالي 6ر1 مليون دوالر، وللحركة 

6 ن���واب، وحزب »الحركة« بزعامة تس���يبي ليفني يتكبد هو أيضا 

عجزا بقيمة 6ر1 مليون وللحركة المنشقة عن »كاديما« لها 6 نواب 

أيضا.

وب���رزت في الالئحة األحزاب الناش���طة بين الفلس���طينيين في 

إس���رائيل، إذ أن العجز في ح���زب التجمع الوطن���ي الديمقراطي 

يق���ارب 750 أل���ف دوالر وله ثالث���ة نواب، والح���زب الديمقراطي 

العربي نح���و 260 ألف دوالر وليس ممثال في الكنيس���ت، و«حزب 

الوح���دة العربية«- الجناح السياس���ي للحركة اإلس���المية )الجناح 

الجنوبي(- ولديه عجز من 230 ألف دوالر، وله ثالثة نواب.

أم���ا األحزاب التي س���جلت فائضا، فكان أولها حزب »إس���رائيل 

بيتنا« الذي له 11 نائبا، وس���جل فائضا م���ن 3ر1 مليون دوالر، وفي 

المرتبة الثانية الجبهة الديمقراطية للس���الم والمساواة، وسجلت 

فائضا م���ن 500 ألف دوالر وله���ا أربعة ن���واب، والحركة العربية 

للتغيير- 140 ألف دوالر ولها نائب واحد. 

قطاع الملبوسات يتضرر 
من موسم الشتاء الرديء

قالت تقارير اقتصادية إن ضعف موس���م الش���تاء في الش���رق 

األوس���ط، والذي يطال إس���رائيل أيض���ا، ال يؤثر عل���ى المزروعات 

ومخزون المياه فحس���ب، بل إن قطاع الملبوس���ات أعلن أنه سّجل 

خس���ائر فادحة جراء حالة الطقس، التي كانت على طول موس���م 

الشتاء أقرب إلى كونها خريفية مع أمطار شحيحة.

وقال تقرير نش���رته صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية إن ش���راء 

الملبوسات واألحذية الشتوية في المجمعات التجارية في مختلف 

أنحاء البالد سجلت تراجعا بنسبة 17% عما كان في نفس الموسم 

في العام الماضي 2013، وفي ش���هر كان���ون الثاني وحده، كانت 

المبيعات أقل بنس���بة 10% من نفس الش���هر من العام الماضي، 

وفي شهر ش���باط أقل بنسبة 5ر7% مما كان في نفس الشهر في 

العام 2013، وهذا عدا عن أن بدء موسم المالبس الشتوية قد تأخر 

كثيرا، نتيجة انحباس األمطار وارتفاع معدل درجات الحرارة.

كذلك فإن سياحة التزلج في جبل الشيخ، في مرتفعات الجوالن 

الس���ورية المحتلة، سجلت هي أيضا انهيارا كامال، إذ لم يتم فتح 

الجبل أمام التزلج سوى أيام قليلة في شهر كانون األول الماضي، 

وقال المس���تثمرون الفائزون بعطاء ادارة الجب���ل إنهم يدفعون 

س���نويا 200 ألف دوالر مقابل اس���تئجار المكان، بينما المداخيل 

هذا العام تراوحت ما بين 60 ألف إلى 70 ألف دوالر فقط.

قال تقرير لمركز األبحاث في الكنيست اإلسرائيلي صدر في نهاية األسبوع 

الماضي إن الحكومة س���تكون ُمطالبة بتقليص ما يقارب 3 مليارات دوالر في 

ميزانية العام المقبل- 2015، وهذا ما ينادي به منذ أشهر طوال بنك إسرائيل 

المرك���زي، الذي عّبر في تقرير له في األس���بوع الماض���ي عن قلقه من التباطؤ 

في النش���اط االقتصادي، وكان هذا أحد أسباب تخفيض الفائدة البنكية في 

الشهر الجاري إلى مستوى 75ر%0.

واس���تعرض تقرير مركز األبحاث تقرير بنك إسرائيل المركزي الذي قال إن 

نهج الحكومة االقتصادي من ش���أنه أن يتسبب باضطرار الحكومة إلى المزيد 

م���ن رفع الضرائب وفرض تقليصات ف���ي ميزانيتي العامين 2015 و2016، وإن 

هن���اك التزامات حكومي���ة بقيمة 6 مليارات ش���يكل )64ر1 مليار دوالر(، أكثر 

من الس���قف المحدد لميزانية ذلك العام، وفي حال لم يكن النمو االقتصادي 

بوتيرة عالية بشكل خاص، وال تعمل الحكومة على تخفيض حجم التزاماتها، 

إلى مستوى سقف الميزانية، فستكون هناك حاجة ماسة إلى رفع المزيد من 

الضرائب، كي يكون العجز في الميزانية في إطاره المحدد.

كذل���ك دعت منظم���ة OECD إل���ى إجراء تقليص���ات في مصاري���ف الحكومة 

اإلسرائيلية في ميزانية 2015، وفرض ضرائب جديدة، من أجل تغطية عجز تتوقع 

OECD أن يكون في ذلك العام. وحس���ب التقرير، فإن النمو االقتصادي الذي على 

إسرائيل أن تطمح له في 2015 هو 4% على األقل، إذ أن التوقعات الحالية تتحدث 

عن نمو 5ر3% في 2015، كتمهيد لعودة إس���رائيل إلى نس���ب النمو التي كانت 

قائمة في سنوات منتصف العقد الماضي، ما بين 5% إلى 8ر%5.

واس���تنادا إلى تصريحات س���ابقة صادر عن وزير المالي���ة يائير لبيد، فإن 

الحكومة ستتجه إلى تقليص الميزانية بدال من رفع الضرائب، ولكن التقليص 

س���يكون أساس���ا على حس���اب الميزانيات االجتماعية، وتحييد وزارة الدفاع 

والجيش من أي تقليصات.

قلق في بنك إسرائيل
وفي تقريره الشهري الذي أعلن فيه عن تخفيض الفائدة البنكية ب� 25ر%0 

لترسو عند مستوى 75ر0% في الشهر الجاري، بعبر بنك إسرائيل المركزي عن 

قلقه من مؤش���رات التباطؤ في النشاط االقتصادي اإلسرائيلي. ويقول البنك 

إن التباطؤ كان واضحا من نس���ب النمو في النصف الثاني من العام الماضي، 

وبش���كل خاص النمو الحاصل في الربع الرابع من العام 2013 الماضي، إذ بلغت 

نسبة 3ر2%، وهذا من المفترض أن يكون مؤشرا لوضعية النمو، على األقل في 

األشهر األولى من العام الجاري.

وما يعزز قلق بنك إس���رائيل، كان التضخم المس���جل في الش���هر األول من 

العام الجاري، كانون الثاني، إذ تراجع التضخم بنسبة 6ر0%، وسط توقعات أن 

يتراجع التضخم أيضا في الش���هر الماضي شباط بحوالي 2ر0%، وفي المقابل 

فإن كل االجراءات التي يقوم بها بنك إس���رائيل المركزي إلنقاذ س���عر صرف 

الدوالر أمام الش���يكل، تأتي بثم���ار موضعية ومؤقتة، ليعاود تدهور س���عر 

صرف الدوالر، وبات يتأرجح ما بين 48ر3 إلى 52ر3 شيكل للدوالر، بينما السعر 

المطلوب في األس���واق اإلس���رائيلية 7ر3 شيكل، وهذا الس���عر تم تسجيله 

ألول م���ّرة في مطلع العام الماضي، وقد انهار س���عر ص���رف الدوالر خالل عام 

واحد بنس���بة وصلت إلى 5ر7%، وهذا ينعكس س���لبا على م���ردود الصادرات 

اإلسرائيلية بالعملة المحلية، ما ينعكس بالتالي على النمو االقتصادي.

وحذر تقرير بنك إسرائيل من تردي المعطيات االقتصادية في دول متطورة 

أخرى في العالم، وفي مقدمتها معطيات االقتصاد األميركي، الذي سجل في 

األشهر األخيرة انتعاش���ا ما، ثم عاود وسجل معطيات »مخيبة لآلمال« حسب 

تعبير البنك اإلسرائيلي.

وتقول الصحافة االقتصادية اإلسرائيلية إن قرار بنك إسرائيل جاء »مفاجئا« 

للكثير من المحللين، لكن هذه الخطوة كانت متوقعة بعد خمسة أشهر رست 

فيها الفائدة عند 1%، في حين أن التضخم المالي س���جل في األش���هر الستة 

األخيرة نسبة نصف بالمئة )5ر%0(.

حكومة إسرائيل ُمطالبة بتقليص 3 مليارات دوالر في ميزانية العام المقبل!
*بنك إسرائيل المركزي قلق من التباطؤ االقتصادي ويقلص الفائدة البنكية إلى مستوى 75ر%0*

أظهر تقريران رسميان في إسرائيل صدرا بمناسبة يوم المرأة العالمي، في 

الثامن من الشهر الجاري آذار، أن النساء في إسرائيل لديهن مؤهالت جامعية 

أعلى، على األقل حتى اللقب الثالث، ولكنهن ما زلن يواجهن تمييزا في شروط 

العمل من رواتب وترقيات، وتبرز الظاهرة في المستويات اإلدارية في القطاع 

العام، الذي تشكل النساء قرابة 64% من إجمالي العالمي فيه.

فقد أصدرت مكتب اإلحصاء المركزي تقريرا عن وضعية العمل بين النس���اء من 

حيث نسب انخراطهن في سوق العمل، ومعدالت رواتبهن، في حين أصدر المراقب 

الع���ام للدولة تقريرا يوجه انتقادات حادة لجميع حكومات إس���رائيل، لكونها لم 

تعمل بما فيه الكفاية على رفع مكانة المرأة العاملة في القطاع العام، من وزارات 

ومؤسس���ات رسمية وش���ركات حكومية. ونذكر في هذا المجال أن تعيين محافظ 

جديد لبنك إسرائيل في العام الماضي تأخر عدة أشهر، وتعثر تعيين محافظين 

اثني���ن، في الوقت الذي كان���ت أصابع كثيرة تدل على من كان���ت نائبة المحافظ 

السابق ستانلي فيشر، كرنيت بلوغ، وكان انطباع أن عدم موافقة بنيامين نتنياهو 

عل���ى تعيينها نابع من كونها امرأة، ولك���ن في نهاية المطاف حظيت بالمنصب، 

كما أنه ألول مرة تتولى حاليا امرأة منصب المديرة العامة لوزارة المالية.

وحسب تقرير مكتب اإلحصاء، فإن انخراط النساء في سوق العمل تجاوز في 

العام 2013 نس���بة 58% بقليل، مقابل ما يقارب 70% بين الرجال، كما أن نحو 

67% من النس���اء عملن في وظائف كاملة مقابل م���ا يقارب 87% بين الرجال، 

ولكن على مس���توى النساء اليهوديات، فإن نسبة انخراطهن في سوق العمل 

تصل إلى ما يقارب 63%، مقابل 30% من النساء العربيات.

ويؤك���د التقرير ما ورد في تقرير أخي���ر حول معدالت الرواتب، إذ أن الفجوة 

بين رواتب الرجال والنس���اء ما تزال كبيرة، وبلغ معدل رواتب النساء في العام 

2012، نحو 66% من رواتب الرجال، فقد بلغ معدل رواتب النس���اء 2070 دوالرا، 

مقاب���ل 3130 دوالرا. وفي هذا الباب أيضا، ف���إن الفجوة كبيرة جدا بين معدل 

رواتب النساء اليهوديات، ورواتب النس���اء العربيات، وحسب تقارير سابقة، 

ف���إن معدل أجور النس���اء العربيات ف���ي 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.

وُيبّين التقرير أن الشابات والنساء يحققن إنجازات دراسية وعلمية أعلى من الشباب 

والرجال، فمثال نسبة 65% من الش���ابات حصلن على شهادة »البجروت« )التوجيهي( 

الكاملة، وتهبط هذه النس���بة بين الش���باب إلى 53%، وبلغت نس���بة الشابات الالتي 

استوفين شروط االنتساب إلى الجامعات 52%، مقابل 5ر44% بين الشباب.

وفي الش���هادات العليا وحتى عمر 44 عام���ا، وجد التقرير أن هناك مناصفة 

ف���ي الحاصلين على ش���هادة اللقب الثالثة )دكتوراة( وتهبط النس���بة إذا ما 

احتسبت حتى عمر 54 عاما، إذ تصبح نسبة النساء %44.

أما بالنس���بة لتقرير مراقب الدولة، فقد بّين غياب النساء بنسبة هائلة في 

الوظائ���ف االدارية العليا في المؤسس���ات الحكومية والعام���ة، ففي حين أن 

النس���اء يشكلن 64% من اجمالي العاملين في القطاع العام، فإنهن يشكل ما 

بين 32% إلى 34% من الوظائف المس���ؤولة، وإذا ما تم إخراج سلك القضاء من 

نيابة ومحاكم، فإن نسبة الوظائف المسؤولة تهبط إلى قرابة %12.

ويقول تقرير المراقب إن الحكومة الحالي تتباهى بعدد المديرات العامات 

بين النس���اء، إال أنه على أرض الواقع، فإن من بين 30 مديرا عاما لمؤسس���ات 

ووزارات مختلفة هناك ست نساء فقط. ويقول أيضا إنه في 68 شركة حكومية 

هناك س���يطرة كاملة للرج���ال، ويتعمق الوضع أكثر في ش���ركات الصناعات 

الحربية، كما أن الوضع يس���تفحل في سلك الشرطة، فمن أصل قرابة 28 ألف 

شرطي هناك 6 آالف شرطية، ومن بين قائد 60 مركزا للشرطة في جميع أنحاء 

البالد هناك قائدة واحدة. 
]طالع عرضًا موسعًا لتقرير مراقب الدولة على ص 7[

النساء في إسرائيل: مؤهالت أعلى مقابل رواتب وترقيات أقل
*النساء يشكلن 64% من العاملين في القطاع العام ونسبتهن في الوظائف المسؤولة 33% *معدل 

رواتب النساء 66% من رواتب الرجال *50% من الحاصلين على شهادة دكتوراة حتى عمر 44 عاما من النساء*

دع���ت منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD إس���رائيل إلى تخفيض 

الح���د األدنى من الرواتب، وهذا ضمن سلس���لة من اإلج���راءات التي عرضتها 

المنظم���ة على الدول ال� 34 األعضاء فيها م���ن أجل تحقيق قفزة في معدالت 

النمو االقتصادية، إال أن هذا المطلب يأتي بعد جمود مس���تمر منذ نحو ثالثة 

أعوام في راتب الحد األدنى في إسرائيل، وأمام مطالبات برفعه مجددا.

ويضع التقرير سلس���لة من التوصيات لالقتصاد اإلسرائيلي، ويتعلق قسم 

كبي���ر بتقليص الفجوات االجتماعية الناجمة عن الالمس���اواة، إذ أن الفجوات 

في إس���رائيل هي األكثر اتساعا، س���وية مع أربع دول أخرى، من بين األعضاء 

ال� 34 في المنظمة، إال أن مس���عى س���د الفجوات ال يتالءم مع مطلب تقليص 

الح���د األدنى من األجر، وبموجب القوانين اإلس���رائيلية فإنه ال يوجد تقليص 

مس���تويات الراتب، ألن هذا يتناقض مع القانون الذي يمنع إس���اءة ش���روط 

العم���ل القائمة ل���كل عامل، ولهذا فإذا رغبت حكومة إس���رائيل بالتجاوب مع 

هذا المطلب، فإنها س���تمتنع عن تعديل الحد األدنى من الرواتب لس���نوات 

قادمة، خاصة وأن باقي األجيرين ال يحصلون في السنوات األخيرة على عالوات 

منظمة.

ويبلغ الح���د األدنى من الروات���ب حاليا 1230 دوالرا، وهن���اك قطاعات عمل 

خاصة تتطلب كفاءات مهنية وعلمية لها مس���توى أعلى لراتب الحد األدنى، 

بفع���ل اتفاقيات جماعية، أو حتى قرارات وزارية وقوانين. ويبلغ معدل األجور 

الرسمي في هذه المرحلة 9400 شيكل وما يعادل 2685 دوالرا، ومعدل األجور 

الفعلي 6204 ش���يكالت، وهو ما يع���ادل 1772 دوالرا، ما يعني 66% من معدل 

األجور الرسمي، وتنبع هذه الفجوة من أن حساب معدل الراتب الرسمي يأخذ 

بالحس���بان كل الرواتب ويقس���مها بالمعدل على عدد العاملين، بينما معدل 

األجور الفعلي يأخذ بالحسبان نسبة العاملين الذين يحصلون على مستويات 

معينة من الرواتب.

فقد بّين آخر تقرير عن معدالت الرواتب صدر في مطلع العام الجاري أن نحو 

31% من األجيرين في إسرائيل يحصلون على راتب الحد األدنى وما دون، وأقل 

م���ن 11% يحصلون على ما بين راتب الحد األدن���ى وحتى نصف معدل األجور، 

وأق���رب إلى 20% يحصلون عل���ى ما بين 50% من معدل األج���ور إلى 75% من 

معدل األجور، وأقل من 12% من األجيرين يحصلون على معدل األجور.

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

األجور وما دون، وهذه نسبة أعلى مما كانت عليه في العام 2002، حينما كانت 

النسبة 9ر71%، بينما 1ر28% حصلوا على رواتب أعلى من المعدل العام، مقابل 

4ر27% في العام 2011.

وأب���رز ذلك التقرير الفج���وات الكبيرة في معدالت الرواتب على أس���اس 

الشريحة القومية والطائفية، وأيضا بين الرجال والنساء، إذ تبين أن معدل 

الرواتب لدى اليهود األش���كناز يس���اوي 142% من معدل األجور الرس���مي، 

وتنخفض هذه النس���بة لدى اليهود الش���رقيين إل���ى 109%، بينما معدل 

الرواتب لدى العرب هو 66% من معدل األجور الرسمي. وهذه فجوات آخذة 

باالتس���اع، فمثال في العام 2002 كان معدل أجور األشكناز 126% من معدل 

األجور الرس���مي، ولدى اليهود الشرقيين 100%، أما لدى العرب فقد كانت 

النسبة 71% من معدل األجور الرس���مي، وهذه المعطيات تعني أن معدل 

رواتب العرب يصل إلى 4ر46% من معدل رواتب األشكناز، و60% من رواتب 

اليهود الشرقيين.

وقال���ت الصحافة االقتصادية اإلس���رائيلية إن تقرير OECD تركز بالش���أن 

اإلس���رائيلي في معدالت االنخراط في العمل، وتركز بش���كل خاص في مسألة 

تدني نس���بة انخراط النساء العربيات والرجال المتدينين المتزمتين اليهود 

في سوق العمل. ويوصي التقرير بتقليص المخصصات االجتماعية للتحفيز 

عل���ى الخروج إل���ى العمل، األمر الذي حذر منه تقرير س���ابق لبنك إس���رائيل 

المركزي، الذي ش���دد قبل عدة أشهر على ضرورة ضمان فرص عمل قبل اتخاذ 

اجراءات للتحفيز على االنخراط في سوق العمل.

وحس���ب التقديرات، فإن نحو 30% من النساء العربيات منخرطات في سوق 

العمل، بينما نس���بة النس���اء المنخرط���ات في العمل المنظم والمس���جل في 

س���جالت الضرائب، نحو 25% من إجمالي النساء العربيات، ويعود تدني هذه 

النسبة إلى غياب أماكن عمل في البلدات العربية، وأماكن عمل مالئمة للنساء، 

إذ أن 70% م���ن القوة العاملة العربية تضطر لمغادرة بلداتها يوميا إلى مكان 

العمل، األمر الذي يش���كل صعوبة على النساء في كل المجتمعات، ونذكر هنا 

أن 30% من النساء العربيات الحامالت شهادات جامعية ومهنية هن عاطالت 

عن العمل، بينما 50% من النس���اء ذوات المؤهالت العالية يعملن في وظائف 

أقل من مستواهن المهني.

أم���ا بين الرجال الحريديم، فإن نس���بة االنخراط في س���وق العمل هي %40، 

وهذا بدواف���ع دينية، إذ أن غالبيتهم تمتنع على االنخراط في س���وق العمل 

العام لدواف���ع دينية، ورفضها االنخراط في المجتم���ع المدني، وهي تعتمد 

بنس���بة كبيرة على المخصصات االجتماعية، لكن من جهة أخرى تؤكد الكثير 

من التقارير انتشار »سوق العمل األس���ود« في مجتمعات الحريديم، بمعنى 

ذلك غير المسجل في السجالت الرسمية.

ويوص���ي تقرير OECD االقتصاد اإلس���رائيلي بزيادة منت���وج العمل، إذ أن 

إس���رائيل تحل في المرتبة 26 )متدنية( من أصل 34 دولة، في مس���ألة تدني 

المنتوج من س���اعة العمل، وله���ذا يدعو التقرير إلى رفع مس���توى التأهيل 

المهني للعاملين، بدءا من المرحلة المدرسية لألجيال الناشئة. 

OECD تدعو إلى تخفيض راتب الحد األدنى في إسرائيل
* راتب الحد األدنى 1230 دوالرا وآخر ارتفاع له كان قبل ثالثة أعوام  *

* معدل الرواتب الفعلي )1720 دوالرا( يشكل 66% من معدل الرواتب الرسمي )2685 دوالرا( *

نسبة انخراط الرجال الحريديم في سوق العمل اإلسرائيلية ما زالت أدنى من 40 بالمئة! 
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ترجمة وإعداد: سعيد عياش

مقاالت الكتاب
تتفحص المق���االت التي يحتويها هذا الكتاب )»الهويات، الحدود وحيزات 

التصنيف في المجتمع اإلس���رائيلي« الذي ش���ارك في تحري���ره كل من أورنا 

ساس���ون ليفي وغاي بن بورات وزئيف ش���افيط(-  والذي نش���رنا الجزء األول 

)النظري( من مقدمته في العدد قبل الس���ابق من ه���ذا الملحق- عمليات بناء 

الهويات الجمعية في إسرائيل. 

وال تفترض المق���االت وجود هويات قائمة وثابتة، وإنما تتفحص تش���كل 

أو تغير الهوي���ات في س���ياقات تاريخية ديناميكية. وبغية تجنب تش���يؤ 

الهوي���ات المجردة كما لو كانت أش���ياء قائمة وملموس���ة، تقت���رح المقاالت 

تفس���يرات للطرق التي تتش���كل وتتبلور فيها الهويات في اللقاء بين الفرد 

ومؤسسات الدولة والسيرورات العالمية، لتكشف عدم استقرارها وثباتها. 

ويفضل جزء من المقاالت تفحص المقوالت االجتماعية وليس المجموعات، 

ذلك ألن هذا االختيار يتيح بحث ماهية الظروف المادية أو السياس���ية التي 

تتوف���ر فيها الفرص���ة للهويات المجموعاتية )مكثف���ة، قوية أو ضئيلة( في 

مق���والت وتصنيفات معينة، كذل���ك فإن بحث األمور »من فوق« يس���عى إلى 

تفحص ومعرفة كيف تتشكل التصنيفات االجتماعية وكيف تفرض وتصاغ 

من قبل الزعماء ورجاالت السياسة، أو أصحاب المصالح االقتصادية، أما البحث 

»من أسفل« فسيتم عن طريق إثارة أسئلة من قبيل: ما هي »سياسة الميكرو« 

للتصنيف االجتماعي؟ كيف يس���تخدم الناس مقوالت وتصنيفات الدولة أو 

المجتم���ع في الحياة اليومية؟ كيف يتبنى ويذوت )يتمثل( ويتملص ويغير 

الرجال والنس���اء المصنفون ضم���ن تصنيفات قائمة، أو كيف يس���عون إلى 

تقويض التصني���ف المفروض عليهم؟ ما الذي يجع���ل الناس يتماثلون مع 

آخرين، وأن يعيشوا التجربة بواسطة مصطلحات معينة بالتحديد؟!

ينقس���م الكتاب إلى جزأين رئيسيين. في الجزء األول تؤكد وتركز المقاالت 

على التحليل »من أس���فل إلى أعلى« للس���يرورات المس���تمرة والطويلة لبناء 

الهوي���ة، ولكن من خالل الس���ياق الثابت للدولة وأنش���طتها وممارس���اتها.  

وتتناول مقاالت يوليا لرنر، دانا قحطان، آفي شوش���انا، ليليان أبو طبيخ، أورنا 

ساسون وميخال روم، بحث عملية بناء الهويات الجندرية واإلثنية أو التقاطع 

واللق���اء بينها. وال تتفحص هذه المقاالت بن���اء الهوية في فراغ، وإنما تبحث 

في تشكيل الهوية في سياق عمل وفعل العوامل والقوى البنيوية الدوالنية 

)على سبيل المثال سياسة إسرائيل تجاه مواطنيها العرب، سياسة التعليم، 

سياس���ة الهج���رة وغيرها(، والق���وى والعوام���ل العالمية )الهج���رة من دول 

االتحاد الس���وفياتي س���ابقا( أو األيديولوجية، التي تؤثر على تشكيل هوية 

المجموعات واألفراد. 

أم���ا الجزء الثان���ي، والذي يتضمن مق���االت ميخال كرف���ال- طوبي، غاي بن 

بورات، ميخائيل فايغا، زئيف ش���افيط، شلومو فيشر، يارون تسور وشموئيل 

نوح آيزنش���تات، فإن���ه ال يتناول عملية بناء الهويات »من أس���فل إلى أعلى«، 

وإنما يتفحص الس���يرورات التاريخي���ة واالجتماعية )كالس���ياحة الداخلية 

واالستهالك وعالقات الدين والدولة( التي تساهم بصورة كبيرة في تشكيل 

الهويات في إسرائيل وفي تغيير هذه الهويات. 

تحليل »من أسفل إلى أعلى«
يس���تهل الجزء األول م���ن الكتاب بمقال يوليا لرنر، ال���ذي يتناول مجموعة 

المهاجرين الناطقين بالروسية في إسرائيل، والتي تشكل المجموعة اإلثنية- 

اللغوي���ة األكبر )حوالي 12% من مجموع الس���كان في إس���رائيل وحوالي %20 

من الس���كان اليهود(. ويقترح مقال لرنر محاولتين مختلفتين لربط التغيير 

الثقاف���ي في روس���يا ما بع���د الس���وفياتية، بالواقع االجتماع���ي – الثقافي 

للمهاجرين »الروس« في إسرائيل. ويشخص المقال في هذا السياق، فئتين/ 

تصنيفي���ن للهوية- الثقافي���ة واالثنية- واللتين يس���تخدمهما المهاجرون 

الروس بغية موضعة أنفس���هم مجددا داخل تراتبيات المجتمع اإلس���رائيلي 

)المس���توعب لهم( وصوال إلى تعزيز وتقوية مكانتهم  كمجموعة أو كأفراد. 

ويرتب���ط تجنيد خطاب الطبقة المثقفة في هذا الس���ياق بفق���دان  المكانة 

االجتماعي���ة التي يعاني منه���ا المهاجرون الروس في إس���رائيل، وقد أتيح 

ه���ذا الخطاب بحكم المكانة المفضلة التي أعطي���ت منذ البداية للمهاجرين 

الناطقين بالروس���ية من قبل المؤسسة الرسمية اإلس���رائيلية.  في المقابل 

فإن تقوي���ة المكون اإلثني- القوم���ي للمفاهيم ووجهات النظر السياس���ية 

الروس���ية- الس���وفياتية، ترافق مع تقوي���ة وتعزيز اإلثني���ة – القومية في 

المجتمع اإلسرائيلي بمجمله، وهو يس���اعد المهاجرين في االندماج.  غير أن 

البع���د الحضاري للمحتوى الثقافي الس���وفياتي- الروس���ي يتيح للمهاجرين 

المحافظ���ة عل هوياتهم الروس���ية وس���ط قيامهم بتغيير مغ���زى ودالالت 

هذه الهويات، وإعادة تفس���يرها من جديد، وباستخدامها، وحتى بتحديها.  

وهكذا فإن الهوية ال� »روسية« لليهود الروس في إسرائيل ليست »قومية« أو 

»إثنوبيولوجية«، أو »مدنية«، وإنما تستند على تعريف إثني يشمل كل روسيا 

كحضارة وثقافة.  وعليه يطرح مقال لرنر )كمقال يارون تس���ور( السؤال إذا ما 

كان فع���ال، ومتى وكيف تواصل الثروة الثقافية المس���تندة على محور لغوي 

»أجنبي« )روسي، فرنسي( أداء عملها ووظيفتها في إقامة واالحتفاظ بطائفة 

من الشبكات االجتماعية المرتبطة بها.

ويتي���ح التحلي���ل »من أس���فل إلى أعلى« تفح���ص  األش���كال والطرق التي 

تتي���ح فيها الدولة والمجتمع، أو ال يتيح���ان، التموضع من جديد للمجموعات 

االجتماعية. مع ذلك فإن محاوالت المجموعات الضعيفة إعادة تفسير مقوالت 

التصنيف المألوفة وتغيير تموضعها االجتماعي، يمكن أن تصطدم أحيانا ب� 

»أسوار« الهيمنة لتنتهي إلى الفشل. 

وتكشف دانا قحطان في مقالها الفوارق في الثقافة اإلثنية للوائي »جوالني« 

و«المظليين« في الجيش اإلس���رائيلي، وتقول إنه وفي إطار الصراع على الثروة 

الرمزي���ة تظهر  اصطالح���ات ومقوالت جدي���دة تكون تصنيف���ات الهوية ل� 

»إش���كنازي« و»شرقي«. ولعل من الالفت بصورة خاصة إدخال تصنيف »عربي«،  

كمحتوى وبنود إلى الئحة الهوية الش���رقية، حي���ن يطلق جنود لواء »جوالني« 

على أنفسهم« عربا.  فالعربي لم يعد ينظر إليه كعدو خارجي فقط، وال كمقولة 

تصنيف استوردوها من خالل حقيقة وجود  مهاجرين قدموا من مناطق ثقافة 

عربي���ة، وإنما كمقولة تصنيف ندي���ة، مقابلة، تنبثق من مغ���زى وداللة هذه 

المقولة في الواقع والحياة اإلسرائيليين، وخاصة الحياة العسكرية، وتستخدم 

لتعريف الهوية المتعلقة باليهود. ويظهر مقال قحطان بوضوح كيف تؤدي 

أحيانا دالالت ومعان جديدة، تعط���ى لمقوالت وتصنيفات قديمة، إلى تغيير 

هذه المقوالت وإعادة صياغة الفوارق فيما بينها.  

ويرد تفس���ير أو معنى مقولة »عربي« في س���ياق هوية شرقية يشبه أكثر 

تفس���ير شوحط وشنهاف، على لس���ان أحد الذين أجريت معهم مقابالت في 

نطاق مقال آفي شوش���انا، الذي يتفحص فيه البحث المجرد للهوية الشرقية 

كما تتجلى في قصص حياة خريجي مدرسة داخلية تربوية ونظرائهم الذين 

تعلموا في مدارس في مدن التطوير.  ويبين شوش���انا أن الفوارق في عمليات 

التنش���ئة االجتماعي���ة، التي تعود لتدخ���ل الدولة في حي���اة األفراد، خلقت 

»هابتوس���ات« )جمع »هابتوس«( مختلفة لدى األشقاء واختالفات وفوارق في 

العناصر التي تتكون منها هوياتهم اإلثنية.

وتتم عملي���ة التفكيك وإعادة البناء لمقولة »اإلثنية« هنا أيضا »من تحت«، 

ولكن وخالفا للحالة الس���ابقة، فإن عملي���ة التفكيك تتم بصورة فردية، حتى 

وإن كانت نابعة بشكل جلي من عملية منظمة للدولة في ميدان التعليم. 

ويحلل مقال ليليان أبو طبيخ انتقال النساء الفلسطينيات في إسرائيل، بعد 

زواجهن، إلى مكان إقامة الزوج، بمصطلحات الهجرة.  ويش���ير تحليل الهجرة 

الشخصية لهؤالء النسوة إلى مكان سكن أزواجهن وعائالتهم، إلى أن عملية 

إعادة تموضعهن هي عملية مركبة من »إقصاء داخل إقصاء«، إذ يشعرن تارة 

باالغتراب والهامش���ية كنس���اء وكغريبات في مكان إقامتهن الجديد داخل 

المجتمع الفلسطيني، وتارة أخرى بكونهن جزءًا من هذا المجتمع، الذي يعاني 

من إقصاء كأقلية قومية في دولة إسرائيل.  ويشير مقال أورنا ساسون- ليفي 

إلى الفوارق بين األجيال في مفاهيم األش���كنازية.  وتقول بأن األش���كنازية، 

التي كانت كمقولة- فئة- مهيمنة، مقولة واضحة ش���فافة في نظر  المنتمين 

إليه���ا، أضحت مقولة غير واضح���ة لدى أبناء  الجيل الش���اب، الذين يدركون 

تمام���ا األفضليات واالمتيازات والموارد الت���ي توفرها.  ويتضح من خالل هذا 

االختالف أن الحدود الرمزية، ولكن الواضحة، والتي تبدو بدهية لألش���كنازية 

التي صانها وحافظ عليها األش���كناز األكبر س���نا، تحولت لدى الجيل الشاب 

)األصغ���ر( إلى حدود اجتماعي���ة- طبقية صريحة وجلي���ة.  وتتفحص ميخال 

روم في مقالها دور اسم العائلة ومس���اهمته في عملية التموضع الهوياتي 

والطريقة التي تتصالب )تتقاطع( فيها تموضعات الجندر  واإلثنية والقومية 

في مقولة التصنيف االجتماعي ل� »اس���م العائلة« في إس���رائيل. ويتضح من 

قصص النس���اء الالئي أجريت معهن مقابالت، أن الس���م العائلة في إسرائيل 

ش���حنة ثقافية ذات قدرة موضعة كبيرة، وأن النس���اء من الطبقة المتوسطة 

اليهودية- العلمانية في إسرائيل، المحتارات بين الحفاظ على اسم عائلتهن 

الس���ابق، وتبني اسم عائلة الزوج أو اختيار اس���م جديد، يدرسن قرارهن في 

ضوء نموذج »االسم الصحيح« في عالمهن: مختصر، مفهوم وسلس، له معنى 

باللغة العبرية، »إس���رائيلي« بمعنى معبرن، أو أش���كنازي، ولكن بدون عالمات 

فارقة تسم المنفوية. 

وتستعرض ميخال كرفال- طوبي، في مقالها، إثنوغرافيا مؤسسات التهويد 

الرسمية المخصصة للمهاجرين، الذين حصلوا على مكانة »مهاجرين« بموجب 

»قانون العودة« لكنهم ليسوا يهودا.  إن تواجد هؤالء المهاجرين في إسرائيل 

ي���دل، وفقا الدع���اء كرفال- طوب���ي، على االنقس���ام والفصل بي���ن منظومتين 

س���لطويتين فيما يتعلق بمقوالت  التصنيف في إسرائيل، الشريعة الدينية 

اليهودي���ة وقانون العودة، والذي يغدو المهاجرون بس���ببه )أي االنقس���ام أو 

الفصل( نوعا من المهجنين الذين يقفون على الحدود بين هاتين المنظومتين، 

وي���رى هؤالء المهاجرون بأنفس���هم، ف���ي الكثير من األحي���ان، يهودًا بصورة 

عامة، وذلك بوحي من التفس���ير السوفياتي لمقولة ال� »يهودي«، وكيهود في 

إسرائيل بصورة خاصة، بحكم اندماجهم في نسيج الحياة في الدولة.  وتهدف 

العملية التفس���يرية التي يقوم بها ه���ؤالء المهاجرون، إل���ى اجتياز الحدود 

القائمة بي���ن اليهود واآلخرين )غي���ر اليهود( من أجل تضمينهم وش���ملهم 

في حيز اإلس���رائيلية اليهودية.  في المقابل فإن الدول���ة، معنية بالمحافظة 

عل���ى هذه الحدود ومنع تخطي أو خرق المقوالت المذكورة، ولذلك فهي  تعمل 

عل���ى »تطهير« أبناء المهجنين ع���ن طريق تضمينهم ف���ي المغزى المهيمن 

والممأسس لتلك المقوالت، وسط قيامها بإعادة موضعة نفسها كحارس حاسم 

وصارم على العملية برمتها.  ولعل  الس���ؤال المهم الذي يمكن طرحه، في هذا 

الس���ياق، هو: إلى أي حد تغير عملية التهويد، التي يبحثها المقال، الش���عور 

بالتماهي واالنتماء الشخصيين لدى المتهودين؟. 

ويس���تعرض مقال غاي بن بورات عملية تأخذ فيها مقولة »علمانية« مغزى 

أو معنى جديدًا يختلف عن عملي���ة »العلمنة«. فعملية العلمنة )التحول إلى 

العلمانية( التي يتناولها بن بورات، تحدث في خضم نضال سياسي )برلماني 

أو من خارج البرلمان( لمجموعات بعينها، ووس���ط تجس���يد وممارسة سياسة 

هوي���ات واعية لذاتها، كم���ا اعتدنا على رؤيته في كل م���ا يتعلق بالعالقات 

الدينية- العلمانية في إس���رائيل.. أما المعنى الجدي���د للعلمنة فينبثق عن 

ممارس���ة أشكال من ثقافة االس���تهالك ذات الطابع العالمي، كجزء من الحياة 

اليومية لألفراد كمستهلكين.   

وتأخ���ذ العلمنة وجوها أخ���رى، مختلفة، ليس كعملي���ة أيديولوجية وإنما 

كمس���لكيات اس���تهالكية تمارس وتقوم بعملية العلمنة »من أس���فل« في 

الحياة اليومية.  

ويتناول مقاال ميخائيل فايغا وزئيف ش���افيط التفسيرات الجديدة لمقولة 

»المكان«، التي تعتبر بصورة بدهية تقريبا جزءا من الهوية القومية. 

ويتطرق فايغا وش���افيط، على غرار غاي بن بورات، إلى عمليات ال� »تس���ليع« 

)تحويل األش���ياء إلى سلعة(  وتأثيرها على إعادة تفسير المقوالت القديمة.  

ويش���ير المقاالن كل بطريقته، إلى عملية »تس���ليع« المكان- الحيز- القومي، 

الت���ي تجري بتأثير س���يرورات العولمة، ويبين الباحث���ان كيف تؤدي ثقافة 

االستهالك، إلى إعادة تفسير المكان على نحو جديد.

ويعبر تأثير العولمة عن نفسه في هذا السياق أيضا، في أن المكان القومي 

الخاص، يطرح كمكان يش���به أماكن أخرى. ويصف فايغا التدفق على الموقع 

السياحي »إسرائيل الصغيرة« في منطقة اللطرون، كظاهرة حجيج إلى نموذج 

)موديل( تجاري يصور تجربة في البلد الحقيقي. 

وتتح���ول هنا البقعة الجغرافية القومية، المكان الذي كرس���ته وقدس���ته 

الفكرة أو النزعة القومية بطرق كثيرة ومختلفة والذي ارتبط بأحداث مأساوية 

وقصص تضحية وبطولة، إلى مكان قومي سهل االستيعاب والهضم، غير أن 

زوار الموقع )وربما أيضا المس���تثمر الذي يقف خلف المش���روع(  ينظرون إلى 

هذا النموذج بدرجة من المودة العاطفية التي تدل على أن »تس���ليع« المكان 

القومي ال تمس أو تغير النظرة إليه كمكان قومي.

ويتناول بحث ش���افيط الطريق���ة التي يعاد فيها تفس���ير مقولة »المكان 

الريفي«، من جانب المستثمرين والمروجين، في مجال السياحة في  منطقتي 

النقب والجليل.  في الماضي، مثل المكان الريفي في »إس���رائيل اليهودية« 

الهوية القومية بصورة مطلقة وحصرية تقريبا وذلك بواسطة عالمات وسمات 

م���ن قبيل الطليعية واحتالل البالد والزراعة والدف���اع عن المناطق الحدودية.  

ويتناول شافيط التفس���ير التجاري للمكان الريفي، وعرضه بواسطة تصاوير 

تعود إل���ى ذوق الطبقة المتوس���طة الحضري���ة التي تتأثر ج���دا باتجاهات 

وميول ثقافية واستهالكية عالمية، وتستهلك المكان الريفي كسلعة تلبي 

مطالبها.  وال يعني ذلك أن القومية لم تعد تعتبر صفة للمكان الريفي، ولكن 

يبدو أن دورها في بنائه وتشكيله آخذه في التقلص واالنحسار.  

ويتناول شلومو فيشر في مقاله عمليات تبلور ورسم حدود وتموضع إحدى 

المقوالت الهوياتية الواضحة المعالم في إس���رائيل اليوم، وهي المتعلقة ب� 

»المس���توطنين«.  ويبحث فيشر في العالقة بين اس���تمالك الهوية القومية 

الكاملة من جانب المتدينين الصهيونيين، بعد إقامة الدولة، وبين مش���روع 

المستوطنات في المناطق المحتلة العام 1967. 

ويركز المقال على العالقة بين مسألتين، األولى الهوية المزدوجة والمتنوعة 

للمتديني���ن الصهيونيين، المكونة من مركب قوم���ي عصري ومركب ديني، 

والثانية إقصاء الصهيونية الدينية من التيار المركزي المهيمن للصهيونية 

الطالئعي���ة – العلمانية في فترة ما قبل قيام إس���رائيل )فترة »الييش���وف(، 

ويبين فيش���ر كيف أتاح قيام الدولة ومنح مواطنة غير مش���روطة لس���كانها 

)اليهود( حل مش���كلة الهوية المزدوجة، وكيف كانت حركة المس���توطنين 

نتاج هذه السيرورات. 

ويع���رض مقال يارون تس���ور مثاال تاريخيا خاصا لتفس���ير مختلف لمقولة 

»األفارقة الش���ماليين« ولمحاولة تغيير التموضع في بداية الدولة )إسرائيل( 

ف���ي فترة الهجرة الجماعي���ة، وذلك من خالل قصة ش���خص واحد. فقد حاول 

البروفس���ور كوهن، بط���ل )قصة( المق���ال، التموضع في مرتب���ة عالية تعيد 

إنتاج واس���تحضار المكان���ة المرموقة، اجتماعيا وثقافي���ا، التي امتلكها في 

بلده األصلي.  وقد طرح كوهن، من خالل محاولته هذه في الحقيقة، تفس���يرا 

مختلفا عن التفسير الذي أخذ يرسخ في ذلك الوقت بالنسبة لمقولة »األفارقة 

الش���ماليين«، وقد قام بذلك أيضا بشكل صريح، عن طريق النضال السياسي 

ال���ذي خاضه للدفاع عن زمالئه المهاجرين من المغرب. ويناقش المقال،  على 

أرضي���ة تأثير الصور النمطي���ة العائدة إلى الحقب���ة الكولونيالية على تطور 

وظهور حدود رمزية واجتماعية حول المهاجرين من ذلك البلد، سؤال: إلى أي 

حد أثرت األش���كال المختلفة للثروة الثقافية التي جلبها المهاجرون معهم، 

على طريقهم في المجتمع اإلسرائيلي؟.  ويحذر المقال، في هذا السياق، من 

االس���تخدام التعميمي والعش���وائي غير الخاضع لضوابط أو رقابة، لمصطلح 

»ش���رقيين«، مقترحا عملية تصنيف مركبة ألفراد النخبة غير األشكنازية إبان 

تلك الفترة .

خاتمة من آيزنشتات
ويختم مجموعة المقاالت التي يحتويها الكتاب بين دفتيه ش���موئيل نوح 

آيزنش���تات )1923- 2010( في آخر مقال كتبه، والذي يستعرض فيه الموضوع 

المش���ترك لمقاالت الكت���اب ذاته، تحت عن���وان »ديناميكي���ة الهويات في 

المجتمع اإلسرائيلي«، من منظور تاريخي ومقارن رحب.  

وتتجوهر هذه الرؤية المنظورية في النقاش العام للمشاكل األساس التي 

يواجهه���ا المجتمع اإلس���رائيلي، والذي فتح بعد »االنقالب السياس���ي« في 

العام 1977، وتضم���ن مفاوضات مثخنة بالصراع���ات والجدل حول المواضيع 

األس���اس المتعلقة بالهوية الجمعية، والتي انبثقت في األصل عن الهيمنة 

القديمة.  ويقول آيزنش���تات إن مجموع���ات اجتماعية، كانت قد أقصيت في 

الماض���ي نجحت في خضم ه���ذه العملية في إحداث تغيي���رات في النموذج 

االجتماعي المركزي الذي ساد في إسرائيل، وأن جوهر هذه التغييرات تمثل 

في تنوع وتعدد المواضيع واألفكار الرئيس���ة المستخدمة في بناء الهويات 

لدى المجموعات االجتماعية المختلفة، وإدخال مواضيع جديدة إلى النموذج 

الس���ائد للهوي���ة والتي يق���ف خلفها »مس���تثمرو هوية« مختلف���ون. ويرى 

آيزنشتات أن هذه العملية تعبر عن رغبة المجموعات التي تعاني من اإلقصاء 

ف���ي االندماج في النموذج االجتماعي المركزي، من خالل محاولة تغييره، ومن 

دون عزل أو تمييز نفسها عنه.

م���ن هنا ف���إن هذه المجموع���ة )من المق���االت( تربط عملية رس���م الحدود 

وتفكي���ك الهويات م���ع تغيرات التموض���ع في التراتبي���ات االجتماعية في 

المجتمع اإلسرائيلي: مجموعات تعطي تفاسير جديدة لهويتها وتتطلع إلى 

إدخال هذه التفاسير إلى بنود ومضامين التعريفات لإلسرائيلية، والفوز عن 

طريق ذلك بأفضليات وامتيازات لم تكن تحوز عليها سابقا.  وال بد من التأكيد 

مجددا في هذا السياق، أن مقوالت التصنيف القديمة، تلك التي تحدد بنية 

توزيع القوة في المجتمع اإلس���رائيلي، ما انفكت تشكل محاور مركزية للقوة 

والسيطرة والمفاهيم األساسية التي تحدد الموضوعات االجتماعية. 

ومما ال ش���ك فيه أن المقاالت التي يحتويه���ا الكتاب تالمس فقط جزءا من 

الهويات الجماعية في إس���رائيل، إذ أنه يخلو من التمثيل لمجموعات كثيرة 

أخرى، مث���ل المجموعات الدينية المختلفة، ومجموع���ات المهاجرين اليهود 

وغير اليهود، ومجموعات المثليين )جنسيا( وغيرها. 

وق���د جاء هذا الكتاب، وما يحتويه من مق���االت، ثمرة عمل فريق البحث في 

موضوع »مس���ح الس���يرورات والتغييرات المركزية في المجتمع اإلس���رائيلي 

وطرق بحثها« والذي ترأس���ه البروفسور ش���موئيل نوح آيزنشتات، في نطاق 

طاقم »معهد فان لير« في القدس، وكانت غاية فريق البحث تفحص ودراس���ة 

تبل���ور وتعقي���دات الهويات الجماعي���ة القائم���ة والجديدة ف���ي المجتمع 

اإلس���رائيلي، من خالل الس���ياق الجامع للعمليات البنيوية على المس���تويين 

المحلي والعالمي.

الجزء الثاني من مقدمة كتاب »الهويات، الحدود وحيزات التصنيف في المجتمع اإلسرائيلي«

كيف تتبلور عمليات بناء الهويات الجمعية في إسرائيل؟
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

صدر عن دار النش���ر اإلس���رائيلية »برديس«، مطلع ش���هر 

آذار الحال���ي، كتاب مترجم عن االنكليزية بعنوان »المعارضة 

اليهودية للصهيونية – تاريخ الصراع المس���تمر«، وهو من 

تألي���ف األكاديمي الكندي – اليهودي، البروفس���ور يعقوب 

رابكي���ن. ويؤك���د رابكين في كتاب���ه أن »القي���م اليهودية 

مناقضة للصهيونية. العداء للسامية يخدم إسرائيل. قانون 

العودة ليس مختلفا عن قوانين نيرنبرغ ]النازية[«.

وبس���بب آرائه المناهضة للصهيوني���ة، أثار رابكين غضب 

حت���ى أصدقائه المقربين، وتنكر له زمالؤه األكاديميون، كما 

أن المؤسس���ة اليهودية في إسرائيل ومؤيديها بين اليهود 

في أميركا الش���مالية يناصبون���ه العداء. وحت���ى أنه تلقى 

تهديدات بالقتل. رغم ذلك، فإن هناك عددا من األكاديميين 

اإلس���رائيليين النقديين الذين امتدح���وا الكتاب، وبينهم 

رئيس الكنيست األس���بق البروفسور شيفاح فايس، وأستاذ 

الفلس���فة في جامعة تل أبيب البروفس���ور يوس���ف أغاسي، 

والمحاضر في قس���م التاريخ في الجامعة نفسها البروفسور 

شلومو س���اند، وأس���تاذ األلس���نيات والناش���ط األميركي – 

اليهودي البارز البروفسور نوعم تشومسكي.

وق���ال رابكين ف���ي مقابلة أجرته���ا معه صحيف���ة »يديعوت 

أحرون���وت«، قبل أس���بوعين، واصفا األجواء عندم���ا صدر الكتاب 

باالنكليزية، إن���ه »عندما صدر الكتاب أقمن���ا احتفاال في البيت 

ودعونا أصدقاء. وقد وضعنا ملصقا عند مدخل البيت يحتوي على 

صورة لغالف الكت���اب. ونظر أحد أصدقائي، وكنت أعتقد حينها 

على األق���ل أنه صديق لي، إلى الملصق، وس���ألني ما إذا كنت أنا 

ف الكتاب. وعندما قلت نعم، اس���تدار وذهب. إنه لم يقرأ 
ّ
الذي أل

الكتاب، وحتى أنه لم يتصفحه. غادر البيت غاضبا وحسب«.

وأضاف رابكي���ن »لقد هددوني ف���ي الماضي. وخالل حفل 

إص���دار الكتاب أثاروا فوض���ى، وتلقيت تهدي���دات بالقتل 

عب���ر الهاتف. وس���معت إح���دى بناتي أحدًا م���ا يقول إنهم 

س���يعدمونني. وهذا ليس باألمر اللطي���ف، وأنا أعرف أنهم 

يريدون إس���كاتي بالق���وة. فاألف���راد يهلعون ل���دى تناول 

هذا الموضوع المش���حون. لكن لماذا أج���ري أبحاثا؟ إذا كانوا 

يدفعون ل���ي أجرا فلكي أفكر وأكتب، فإنه علّي على األقل أن 

أغير شيئا ليس جيدا«.

ورغم العداء في إس���رائيل وبين مؤيديه���ا من المنظمات 

اليهودي���ة في العال���م، إال أن كتاب »المعارض���ة اليهودية 

رجم إلى 12 لغة، وُوزع في عشرات الدول، وفي 
ُ
للصهيونية« ت

اليابان ش���ملته قائمة أفضل كتب األبحاث للعام 2010. وقال 

رابكين إن »الكتاب حقق نجاحا في اليابان بس���بب عدم وجود 

لوبي صهيوني هناك«.

»بناء الدولة على قومية يهودية خطأ«
يتن���اول رابكين في كتاب���ه تاريخ الصهيوني���ة والدوافع 

واألجه���زة التي س���محت بتطورها، وفي م���وازاة ذلك يدقق 

في اليهودية كديانة سبقت تأس���يس الحركة الصهيونية 

وتحيا منفصلة عنها. ويش���دد رابكين ف���ي الكتاب على أنه 

»منذ بداية ظهورها، لم تكن الصهيونية السياسية مقبولة 

على أغلبية اليهود في العالم. ومعارضتها عكس���ت وما زالت 

تعكس باألساس أفكارا مستمدة من التراث اليهودي، وهي 

أفكار تبدو أنها متطرفة رغم أنها نابعة من اتجاهات سائدة 

في اليهودية طوال ألفي عام«.

وأك���د رابكين أن الصهيونية »اس���تغلت« اليهودية. وقال 

»لقد نش���أت في عائلة يهودية منصه���رة بالكامل. وكطفل 

لم أكن أعرف ش���يئا عن اليهودية، وفقط بعد ذلك بسنوات 

كثيرة تذك���رت أنني رأيت جدتي تخبز خبزا مس���تويا وفيه 

ثقوب صغيرة. لقد كانت تخبز المصة، لكني لم أعرف ما هذا. 

وبعد ذلك تأثرت يهوديتي من أنبياء مثل عاموس وإشعياء 

وإرمياء. وه���ي يهودية تتح���دث عن الرأف���ة وتفهم اآلخر 

والتطلع إلى العدالة االجتماعية«.

وأض���اف أنه في المقابل فإن »الصهيونية هي أيديولوجيا 

سياس���ية نش���أت باألس���اس في المناطق الريفية في أوروبا 

الش���رقية، وبين أناس لم يكن لديهم فك���ر ليبرالي. وهؤالء 

اليه���ود الذين ل���م يتمكنوا من االندماج ف���ي المدن الكبرى 

بس���بب العداء للس���امية، تبنوا نموذجا قدم لهم بديال. وفي 

تلك الفترة انتش���رت أنواع مختلفة م���ن القومية والمواقف 

الكولونيالي���ة. وبالمقارنة مع باقي هذه الحركات، التي غابت 

معظمها ع���ن العالم، حقق���ت الصهيونية إنج���ازات مثيرة 

لإلعج���اب. وليس فق���ط أن الصهيونية تحول���ت إلى برنامج 

سياسي وحلم تحقق، وإنما هي تمنع إسرائيليين كثرًا اليوم 

من ترجيح رأي ناضج«.

وعب���ر رابكين عن »قلق بالغ« من مزاعم الصهيونية بش���أن 

عالقة اليهود بالبالد. ورأى أن »إس���رائيل هي دولة ليبرالية، 

لكنها تتحصن أكث���ر فأكثر في موقف األقلية، الذي يكرهه 

العال���م. وبناء الدول���ة على قومية يهودية ه���و خطأ. ويجب 

االعتراف بالحقائق على األرض، وهي أن المجتمع اإلسرائيلي 

متن���وع، وليس يهوديا فقط. واإلنس���ان اإلس���رائيلي اليوم 

قريب من الفلس���طيني أكثر م���ن قربه من اليه���ودي الذي 

يعيش في الواليات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فإن النظر 

يكون دائما باتجاه المجتمع اليهودي في أميركا. ماذا تعني 

’الصبغ���ة اليهودية’ للدولة؟ أنا أفهم م���اذا تعني الصبغة 

اإلس���رائيلية، ولكن ليس الصبغة اليهودية. ويقلقني أنهم 

يفرض���ون التعريف، وهو عدم تعري���ف، للدولة كلها. وهذا 

يؤدي إلى أن قسما كبيرا من السكان يعيشو بدون تعريف«.

ويصف رابكي���ن الصهيونية بأنها عنصرية، وقال »كمؤرخ 

للعلوم فإنني أعرف أن الكولونيالية والقومية كانتا حركتين 

مقبولتين بالكامل لدى ظهور الصهيونية. وقس���م من اآلباء 

المؤسس���ين للصهيونية، مثل ماكس نوردو، كانوا ملتزمين 

بهذه األف���كار العنصرية. وقد كانوا مقتنعين بأنه بس���بب 

العداء للسامية، فإنه ال مكان لليهود في مجتمع األغيار ]غير 

اليهود[، بينما في الواقع هم ادعوا بما كان يقوله المعادون 

للس���امية، وهو أنه يوجد مكان واحد فقط لليهود. لقد كانت 

هذه فترة مظلمة لليهود في أوروبا الشرقية، وكانوا يفتقرون 

لمكانة، متدنيين، وكأقلية فإن هذا كان طبيعيا وحس���ب أن 

يفكروا بهذا الش���كل. وهذا كان الس���بب أيض���ا لعدم مباالة 

أغلبية اليهود في فرنس���ا وألماني���ا ودول غربية أخرى تجاه 

الصهيونية، وذلك ألنهم تمتعوا بالمس���اواة. وليس صدفة 

أن المؤتم���ر اليهودي األول ُعقد ف���ي بازل وليس في ألمانيا. 

فيه���ود ألمانيا لم يتحملوا الصهيونية. واألش���خاص الذين 

أسسوا الصهيونية كانوا يعيشون في الشطعطل ]أي القرية 

اليهودية في أوروبا الشرقية[. وهم لم يكونوا مرتبطين بروح 

الليبرالية االجتماعية التي ميزت الحياة في المدن الكبرى«.

وح���ول المحرقة إبان الحكم الن���ازي أللمانيا قال رابكين إن 

»ما ح���دث لليهود في ألمانيا كان تطهيرا عرقيا دام 12 عاما، 

مقاب���ل ألف عام من الحياة المش���تركة. والليبرالية تعني أن 

علينا أن نحارب ضد العنصرية في كل مكان وعدم االستسالم 

للقوة والعدوانية بواسطة تبنيها«.

ويتهم رابكين ش���خصيات صهيونية بأنه���ا تعاونت مع 

جه���ات معادية للس���امية، لكن���ه قال »إنني ال أجدد ش���يئا 

هنا. معروف أن ]واضع فكرة دولة اليهود، ثيودور[ هرتس���ل 

وأش���خاصا صهيونيي���ن آخرين حصلوا عل���ى معاملة لطيفة 

وتع���اون من جان���ب معادي���ن للس���امية أرادوا التخلص من 

اليهود. وقد ساعد ]المسؤول النازي الذي أعدم في إسرائيل 

الحق���ا، أدول���ف[ آيخم���ان وآخ���رون الصهاينة ف���ي حمالت 

هجرته���م ]إلى فلس���طين[. وأن���ا ال أرى بذلك أنه أمر س���يء 

بالضرورة، ألن���ه عندما يتعين عليك إج���راء مفاوضات فإنك 

تجريها مع أعدائ���ك. وثمة من يدعي أن قانون العودة، الذي 

يشكل تعويضا عما حدث في المحرقة، يستجيب في الواقع 

لتعريف قواني���ن نيرنبرغ. فخالل فترة ظه���ور الصهيونية 

كانت النظرية العرقية منتش���رة في الفك���ر الغربي، وكانت 

جزءا من اإلجماع العلمي. هكذا اعتقد األفراد في تلك الفترة. 

هل علينا التنكر لذلك اآلن؟«.

األمن هو القيمة األكثر قدسية في إسرائيل
يقول رابكين في كتابه إن أي جيل ينمو في إسرائيل يميل 

أقل إلى التش���كيك في فائدة استخدام القوة مقارنة بالجيل 

الذي سبقه، وإن فكرة عسكرة المجتمع باتت شعبية أكثر في 

بداية القرن الواحد والعش���رين عما كانت عليه في الماضي. 

ويؤكد أنه ليس���ت فقط الحاجة إلى الدف���اع عن النفس هي 

دت اليه���ودي الجديد الذي يتعي���ن عليه االعتماد 
ّ
الت���ي ول

على القوة، وإنما األمن تحول إلى القيمة األكثر قدس���ية في 

المجتمع اإلسرائيلي، وهذا »تشويش ديني وأخالقي خطير«.

وق���ال رابكي���ن ف���ي المقابل���ة إن »الصهيوني���ة ل���م تَر 

الفلس���طينيين أبدا. لكنهم كانوا جزءا من مشهد المنطقة. 

و]المؤرخ اإلسرائيلي اليس���اري[ ميرون بنفنيستي كتب أنه 

بالنس���بة للطالئعيين، كان الفلسطينيون مثل الخراف. وهم 

لم يروا بهم أناس���ا يعيش���ون في البالد. وقد قال ]السياسي 

البريطان���ي ال���ذي أصدر »وعد بلف���ور«، آرثر جيم���س[ بلفور 

إن���ه ’لس���نا قلقين من الس���كان المحليين، وإنم���ا نخاف من 

الصهيونية’. وهذه ه���ي العقلي���ة الكولونيالية. كل فكرة 

االنفص���ال، األبارتهاي���د، خاطئة من أساس���ها«. وأضاف أن 

الوضع في إس���رائيل ب���كل التفاصيل ليس ش���بيها بنظام 

التفرق���ة العنص���ري الذي كان س���ائدا في جن���وب إفريقيا 

»وأعتق���د أن التعمي���م هو أمر س���يء، لكن يوجد ش���به في 

نقاط معين���ة. فالكثير من اإلس���رائيليين يؤي���دون ضرورة 

االنفصال عن الفلسطينيين. وكيف تترجم الفصل إلى اللغة 

اإلفريقية؟ أبارتهايد«.

وتط���رق رابكين إلى س���عي حكومة إس���رائيل إلى تجنيد 

الحريدي���م للجيش، وقال إن���ه »اآلن يريدون إعطاء الس���الح 

للحريدي���م، الذين تتناقض عقيدته���م بالكامل مع مفهوم 

القوة هذا. إذ أن اليهودية بعيدة بعد الس���ماء عن األرض عن 

مفهوم الق���وة الصهيوني، وهذا هو الس���بب لعدم تعاطف 

الكثيرين من اليهود في أنحاء العالم مع إسرائيل«.

وأضاف أن الكثير من اإلس���رائيليين ليس���وا مطلعين على 

تفت���ت العالقة بي���ن إس���رائيل واليهود في أنح���اء العالم، 

مشددا على أن إسرائيل تشجع العداء للسامية، التي تضمن 

بقاءه���ا، وفي موازاة ذلك تلحق األذى باليهود في العالم من 

خالل حربها ضد الفلس���طينيين والتنك���ر لألجانب بداخلها. 

وشدد رابكين على أن »إسرائيل تربح من العداء للسامية في 

العالم، ما من ش���ك في هذا. وال ش���ك في أن العداء للسامية 

ساعد الصهيونية وأدى إلى هجرة يهود. وأعتقد أن حكومة 

نتنياهو تش���جع مظاهر العداء للسامية، فهذا يساعده. لكن 

م���ن الخطأ االعتقاد أن الجيل الحال���ي الذي يعاني من العداء 

للس���امية يريد الهجرة إلى إسرائيل. فهذا الجيل ال يهمه ما 

يحدث في إسرائيل«.

وحول مش���اعره تجاه الب���الد، قال رابكين إن���ه »في إحدى 

الم���داوالت التي جرت في الكنيس���ت حول انس���حاب قوات 

الجيش اإلس���رائيلي من الخليل، وقف عضو كنيست حريدي 

وق���ال إن بإمكانه أن يح���ب الخليل من تل أبي���ب وحتى من 

نيويورك. والتراث اليهودي يس���تند إلى البعد. وبنظري فإن 

فٌر«.
ُ
تقديس المكان هو بكل بساطة ك

كتاب جديد: 

اليهودية مناقضة للصهيونية ونتنياهو مستفيد من مظاهر العداء للسامية!

تواجه إس���رائيل تهديدا أمنيا عند حدودها مع مصر وعند 

خط وقف إطالق النار في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة 

م���ن جانب تنظيمات الجه���اد العالمي، التي ت���دور في فلك 

تنظيم القاعدة. ويقول مسؤولون في جهاز األمن اإلسرائيلي 

إن هذه التهديدات ما زال���ت ضعيفة وفي بدايتها فقط، وال 

تش���كل، حاليا، خطرا على إسرائيل وحدودها. رغم ذلك فإنها 

تثير قلقا لدى المسؤولين في إسرائيل من تعاظم هذا الخطر 

في المستقبل.

وف���ي ه���ذا اإلطار، أص���در »معه���د أبحاث األم���ن القومي« 

ف���ي جامعة تل أبيب، مؤخرا، دراس���ة ح���ول تنظيم القاعدة 

وتنظيم���ات الجه���اد العالم���ي التي تدور في فلك���ه، أعدها 

الباحثان في المعهد يورام شفايتس���ر وأفيف أوريغ. وأشار 

الباحث���ان إلى تزايد الوع���ي العام في العال���م لخطر تنظيم 

القاعدة وتهديده لالستقرار واألمن القومي لدول كثيرة في 

أعقاب هجمات 11 أيلول العام 2001.

ومن���ذ ذلك الحي���ن، ما زالت الح���رب العالمي���ة ضد إرهاب 

فت العديد 
ّ
القاعدة والجهاد العالمي مستمرة حتى اليوم، وكل

من دول العالم الكثير من الدماء المس���فوكة ومئات مليارات 

الدوالرات. كذل���ك فإن التدخل الغربي، وخاصة األميركي، في 

دول آسيا اإلس���المية والشرق األوسط، أدى إلى فتح »صندوق 

باندورا«، الذي خرجت منه الش���رور، ف���ي إطار صراعات محلية 

ذات طابع عرقي وطائفي وديني.

وأش���ارت الدراس���ة إلى أنه »على هذا النحو وجدت الواليات 

المتح���دة وحليفاتها أنفس���ها تطارد مجموع���ات ومنظمات 

وش���بكات، وأحيان���ا نش���طاء إرهابيين فرديي���ن، نجحوا في 

أن يصرف���وا نحوهم م���وارد هائلة من الوق���ت والمال والقوى 

البش���رية ]للدول[ بشكل غير تناس���بي مع التهديد المحدد 

والواقعي له���ذه التنظيمات«. ونجاح القاعدة في تش���ويش 

مجرى الحي���اة في الغرب وإرغام دول كثيرة على اس���تحداث 

أنظمة أمنية نابع من عدة أمور:

أوال: تح���دى تنظي���م القاعدة زعام���ة وقوض أم���ن الدولة 

العظم���ى األقوى في العالم من خ���الل جرأته على مهاجمتها 

في أراضيها بصورة مباشرة وغير مسبوقة من حيث الشجاعة 

والتسبب باألضرار.

ثانيا: التس���بب بتش���ويش الحياة العادية في الحيز العام 

وفي وس���ائل النق���ل المحلية والدولية ف���ي دول عديدة في 

العال���م في أعق���اب أنش���طة وتهديدات القاع���دة بمواصلة 

الهجمات اإلرهابية.

ثالث���ا: القاعدة حول نفس���ه إل���ى »عالمة تجاري���ة« دولية، 

وزعيمه أس���امة بن الدن، أصبح قدوة لدب الرعب وش���خصية 

سيئة السمعة من جهة، ورمزا محبوبا على الكثير من الشبان 

المسلمين بفضل نضاله ضد الغرب من الجهة األخرى.

رابعا: أفكار القاعدة جّرت خلفها عددا غير قليل من الشبان 

المس���لمين من أنحاء العالم، رغم أن عددهم قياس���ا بمجمل 

المسلمين في العالم ضئيل للغاية.

خامس���ا: القاعدة يش���كل محركا يوجه حركة ذات انتش���ار 

عالمي باتت تعرف باسم »الجهاد العالمي«.

سادس���ا: نجح ه���ذا التنظيم بالبقاء عل���ى الرغم من الحرب 

المكثفة التي تش���نها دول العالم ضده من���ذ أكثر من عقد، 

ورغ���م اإلمكانيات والجه���ود الهائلة التي تس���تثمرها دول 

كثي���رة في العالم وفي مقدمته���ا الواليات المتحدة من أجل 

هزمه من دون تحقيق نجاح حتى اآلن.

ووفقا للدراس���ة فإنه »على الرغم من النج���اح الكبير، إال أن 

تطلع القاعدة إلى طرد التواجد العسكري للدول العظمى وفي 

مقدمتها الواليات المتحدة وتدخلها في الش���رق األوسط لم 

يحقق نجاحا. ب���ل إن العكس صحيح. فنش���اط هذا التنظيم 

وشركائه عّمق تدخل الواليات المتحدة وحليفاتها في الدول 

اإلس���المية في أنح���اء العالم. ووقفت دول كثي���رة إلى جانب 

الوالي���ات المتحدة التي تتعرض لهجم���ات، وتجندت للحرب 

ضد القاعدة وش���ريكاته تحس���با من تهديدها اإلرهابي على 

أمن مواطنيها الذي تحول إلى مش���كلة إستراتيجية تتجاوز 

الحدود وينبغي رصد موارد كبيرة من أجل اقتالع هذا اإلرهاب 

من جذوره ومحاربته بشدة بالغة«.

وأضافت الدراسة أن القاعدة لم ينجح في تحقيق تطلعاته 

إلى إقامة أنظمة إس���المية تعمل بموجب الشريعة اإلسالمية 

وفقا لألفكار السلفية، وأنه »من الناحية الفعلية تسبب نشاط 

القاعدة باإلطاحة بحكم طالبان في أفغانستان، وكان هذا أول 

نظام في العصر الحديث طبق النظام الذي يدعو القاعدة إلى 

انتهاجه«.

استغالل الهزات السياسية في العالم العربي
أش���ارت الدراسة إلى أن الطريق التي س���لكها القاعدة منذ 

أن كان تنظيما صغيرا يضم عددا صغيرا من النش���طاء وحتى 

وصول���ه إلى مكانت���ه الدولية الحالية، مرت عب���ر عقبات على 

مدار 25 عاما، وش���ملت ثالث مراحل أساسية. ووفقا للتحليل 

الذي تضمنته الدراس���ة، وخالفا للتقدي���رات المختلفة التي 

تم طرحها في الس���نوات األخيرة ب���أن التنظيم ُمني بهزيمة 

س���احقة وأنه تم القضاء عليه تقريبا، فإنه »من وجهة نظرنا، 

نجحت قي���ادة القاعدة وش���ركاؤها، قادة الجه���اد العالمي، 

في اس���تغالل األحداث ف���ي العالم وفي مقدمته���ا الهزات 

السياسية في الدول العربية، من أجل دفع غاياتهم«.

وأضافت الدراس���ة أنه بين النجاحات التي حققها القاعدة 

والتنظيم���ات المقربة منه »نجح التنظيم في توس���يع دائرة 

شركائه األيديولوجيين في الشرق األوسط والمغرب العربي، 

وهؤالء يس���اعدونه في مواصل���ة جهوده العنيف���ة من أجل 

تطبيق وتحقيق رؤيته المحلي���ة والعالمية. إضافة إلى ذلك، 

فإن���ه يتوقع تخفي���ف الضغوط عن القاعدة وش���ركائه: بعد 

انس���حاب قوات الوالي���ات المتحدة والناتو م���ن مناطق ذات 

أهمية إس���تراتيجية، مثل العراق ]وقد تم هذا االنس���حاب[ 

وأفغانس���تان ]انس���حاب متوقع في العام الحالي[؛ وعلى أثر 

الهزات السياس���ية في الش���رق األوس���ط والمغرب العربي؛ 

وبس���بب أيديولوجية هذه التنظيمات التي تس���اوم وتتمتع 

بليون���ة تنظيمية في الوقت نفس���ه؛ وبس���بب بقاء قياديين 

قدامى ينادون بإس���تراتيجية عدوانية ب���ادر إليها ابن الدن، 

س���وية مع ظهور قادة جدد اكتسبوا خبرة قتالية في مناطق 

القت���ال المختلفة. وجميع هذه األمور تدل على نش���وء فرص 

جديدة بالنسبة للقاعدة وشركائه«.

ووفقا للدراس���ة فإن الهدف اإلس���تراتيجي لزعيم القاعدة 

الحال���ي، أيم���ن الظواهري، هو البق���اء التنظيم���ي للقاعدة، 

اس���تقرار صف���وف التنظي���م، ترس���يخ قيادته الش���خصية 

واس���تغالل الف���رص من أج���ل انتع���اش التنظي���م وقيادة 

التنظيم والحرك���ة الجهادية العالمية مج���ددا نحو تحقيق 

حلم���ه ومفهومه اإلس���تراتيجي. ويس���عى الظواه���ري إلى 

اس���تغالل »الربيع العربي« وتحويله إلى »ربيع إس���المي«، من 

خالل تفضي���ل الجهاد الداخل���ي على الجه���اد العالمي في 

ه���ذه المرحل���ة. وأضافت الدراس���ة أن »الهدف هو ترس���يخ 

أنظمة إسالمية تس���ير بموجب الشريعة في الدول المركزية 

في الشرق األوس���ط وإفريقيا، فيما تدعمه منظمات وجهات 

تنتمي إلى حركة الجهاد العالمي من أجل تحقيق هدفه«.

ورأت الدراس���ة أن »القاعدة سيشجع وينمي أنشطة كهذه 

م���ن أجل تغذية انعدام االس���تقرار الس���لطوي في دول ذات 

س���يادة بحيث يصبح باإلمكان تأسيس مناطق تسيطر فيها 

جهات س���لفية – جهادية، مثلما فعل حتى اليوم. وال ينبغي 

تجاهل تبلور ق���وى جديدة في مناطق القتال النش���طة، في 

أفغانستان وباكستان والشرق األوسط والمغرب العربي ودول 

إفريقية، تتكون من نشطاء ذوي خبرة عسكرية، والتي يتوقع 

أن توس���ع مخزون مقاتلي التنظي���م وحركة الجهاد. ويضاف 

إليهم نشطاء من دول غربية سيستخدمهم التنظيم من أجل 

بناء بنية تحتية لتنفيذ هجمات إرهابية في أنحاء العالم«. 

وتورد الدراس���ة مثاال على ذلك الحرب الدائرة في سورية، 

التي تشكل بالنسبة لتنظيم القاعدة وحركة الجهاد العالمي 

»فرصة تاريخية من الدرجة األولى«، وكذلك انعدام االستقرار 

في مصر »حيث يس���مح تغير الحكم فيها بتحريض السكان 

المحليين المعارضين على النظام الجديد – القديم. وقد عزل 

هذا النظام اإلخوان المس���لمين ’البراغماتيي���ن’ من الحكم، 

بعد أن اعتق���دوا ]اإلخوان[ أنه بإمكانهم اس���تغالل الطريق 

الديمقراطية من أجل صعود اإلسالم إلى الحكم وفشلوا، األمر 

الذي عزز عمليا ادعاءات القاعدة بأنه فقط بواس���طة الجهاد 

العس���كري العنيف ضد النظام المحلي الفاس���د وش���ركائه 

الغربيين س���يكون باإلمكان إعادة العصر الذهبي اإلس���المي 

إلى سابق عهده وفرض اإلسالم السلفي«.

»المعضلة في سورية«
أضافت الدراسة أن »الجبهة السورية يتوقع أن تشكل بقعة 

مركزية ألنش���طة تنظيمات الجهاد العالمي بتشجيع ودعم 

نشط من القاعدة، بواسطة ش���ركائه المحليين واإلقليميين 

ومتطوعين عرب من الدول الغربية يأتون من أنحاء العالم إلى 

سورية. وستؤثر نتائج الحرب في سورية على استقرار الدول 

المحيطة بها. والغاية من س���ورية بنظر القاعدة أن تش���كل 

دفيئة لنمو كوادر جديدة من النشطاء اإلرهابيين ذوي الخبرة 

العس���كرية والعالقة القوية بأفكار القاعدة. كما أن التنظيم 

مهتم بأن يضم قسما منهم إلى صفوفه، وتشجيع قسم آخر 

على االنضمام إلى القتال في مناطق تجري فيها نزاعات على 

خلفية عرقية – دينية، وتأهيل قس���م آخر لتش���كيل خاليا 

وش���بكات إرهابية لتنفيذ هجمات كأف���راد في دول مختلفة 

وباألساس غربية«.

وأش���ارت الدراسة إلى وجود معضلة في سورية بالنسبة 

إلس���رائيل والغرب، وإلى »كيف ينبغي التعامل مع الحرب 

الدائرة ضد نظام األس���د المدعوم من المحور الراديكالي 

بقي���ادة إيران وحزب الله ونش���اطه ض���د المتمردين من 

أبناء ش���عبه؟ فاإلجابة على ذلك معقدة وليس���ت واضحة، 

إذ أنه تنتمي إل���ى المتمردين تنظيمات الجهاد العالمي 

المدعومة من القاعدة بصورة علنية. وفي تقديرنا يتعين 

على الواليات المتحدة وش���ريكاتها في الغرب االستمرار 

في محاولة تغيير حكم األس���د م���ن دون القيام بخطوات 

عس���كرية وإنما كجزء من المجهود الدبلوماس���ي الدولي 

بالتع���اون مع روس���يا، الت���ي نجحت في تفكيك س���ورية 

من الس���الح الكيميائي. والهدف ه���و الحفاظ على وحدة 

س���ورية واستقرارها على أيدي جهة براغماتية ذات قدرة 

فعالة على الحكم في هذه الدولة ومنع تنظيمات الجهاد 

العالمي وفي مقدمتها ش���ركاء القاعدة من السيطرة على 

أج���زاء منه���ا وتحويلها إل���ى قاعدة وممر لعبور نش���طاء 

إرهابيين من أجل دفع أهداف الجهاد العالمي«. وأضافت 

الدراس���ة أن تدخال عس���كريا غربيا في س���ورية »سيكون 

مطلوبا في حال س���يطرة تنظيم���ات الجهاد العالمي على 

سورية أو أجزاء منها«. 

وفيم���ا يتعل���ق بمصر، رأت الدراس���ة أنه »عل���ى الرغم من 

االنتق���ادات التي وجهها مس���ؤولون رفيعو المس���توى في 

اإلدارة األميركية وتعليق المس���اعدات العسكرية في أعقاب 

عزل الجيش المصري لرجل اإلخوان المسلمين، الرئيس محمد 

مرسي، إال أن من ش���أن ذلك أن يمنع النظام الحالي في مصر 

من القدرة على فرض االس���تقرار في الدولة، وبذلك مساعدة 

الجه���ات اإلرهابي���ة للجه���اد العالمي في مواصلة توس���يع 

نشاطها في مصر وشبه جزيرة سيناء«.

ورأت الدراس���ة أن »الجه���ود التي تبذل ف���ي مصر إلجراء 

انتخابات جديدة رئاسية وبرلمانية إلى جانب القتال العنيد 

ض���د الجه���ات اإلرهابية في س���يناء، وفتح حوار مع رؤس���اء 

القبائل هناك، واالس���تثمار في تطوي���ر البنية التحتية في 

س���يناء التي تم إهمالها طوال س���نوات، من ش���أن كل ذلك 

أن يس���اعد في لجم نوايا القاعدة وش���ركائه في اس���تغالل 

انعدام االستقرار في هذه الدولة المركزية، ومنع التقدم في 

غاياتهم في منطقة المشرق«.

حل الصراعات يلجم تأييد القاعدة
لفتت الدراس���ة إل���ى أن ثمة »مي���دان قت���ال مركزيًا ضد 

القاع���دة وتنظيم���ات الجهاد العالمي ويس���توجب اهتماما 

وبذل جهود فكري���ة مبتكرة يتمثل بمحارب���ة األيديولوجيا 

السلفية - الجهادية التي تحّرك القاعدة وشركاءه.  ومن أجل 

تحقيق ذلك ينبغي االستثمار في إدارة معركة علنية وسرية 

هدفها نزع الش���رعية عن ه���ذه األيديولوجيا. ويتعين على 

ال���دول الغربية بقيادة الواليات المتحدة أن تعمل بش���جاعة 

واستقامة وإصرار من أجل تحييد توترات وصراعات موجودة 

ف���ي حلبة العالقات الدولية وبين دول غربية ودول إس���المية 

وعربية. فهذه النزاعات تشكل وقودا دائما لألفكار السلفية 

- الجهادية ويستخدمها القاعدة وشركاؤه من أجل الحصول 

على الش���رعية في نظر أجزاء من السكان المسلمين، ومصدر 

جذب لنشطاء ومجندين جدد«.

وخلصت الدراس���ة إلى أن »نشاطا مثابرًا ومتواصاًل من أجل 

التوص���ل إلى حل من خالل االتف���اق لنزاعات إقليمية ضالعة 

فيها مجموعات سكانية مسلمة، مثل النزاعين في الشيشان 

وكش���مير، والنزاع اإلس���رائيلي - الفلس���طيني، من شأنه أن 

يس���اعد في تهدئ���ة التوترات القائم���ة وأن يضع صعوبات 

كبيرة أم���ام إمكان أن يحظ���ى القاعدة وتنظيم���ات الجهاد 

العالمي بتأييد واسع«.  

دراسة إسرائيلية جديدة:

تنظيمات القاعدة والجهاد العالمي تستغل الهزات السياسية في المنطقة وحل الصراعات يلجمها!

مقاتلو »جبهة النصرة« في سورية...
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من نشاطات »مركز مـدار«

تــقـــاريـــــر خاصـــة

 كتاب باللغة االنكليزية حول دالالت 
االعتراف بإسرائيل دولة يهودية 

رام الله- صدر حديثًا عن المركز الفلس���طيني للدراس���ات اإلس���رائيلية- م���دار كتاب باللغة 

االنكليزي���ة بعنوان »عن االعتراف بالدولة اليهودية« أش���رفت على إعداده وتحريره د. هنيدة 

غانم، المديرة العامة للمركز.

ويض���م الكتاب مداخالت لكل من غانم وأنطوان ش���لحت ورائف زريق وحس���ن جبارين وأحمد 

الخالدي ويوس���ف تيس���ير جبارين ونمر س���لطاني، تس���عى لإلجابة عن ش���تى األسئلة التي 

يثيرها مطلب إس���رائيل االعتراف بها كدولة يهودية، وفي مقدمتها لماذا تطالب إس���رائيل 

الفلس���طينيين دون غيرهم االعتراف بها دولة قومية للشعب اليهودي؟ ما هي األهداف التي 

تريد إس���رائيل تحقيقها عبر اعتراف الفلس���طينيين بذلك؟ ما هي اآلثار المترتبة فلسطينيًا 

عل���ى مثل هذا االعتراف؟ وما هي األس���باب التي تجعل هذا االعتراف غير وارد في الحس���بان 

أصاًل؟!.

ويس���تهل الكتاب تقديم كتبته غانم تؤكد في س���ياقه أن عدم اكتفاء إسرائيل باالعتراف 

بها من جانب الفلس���طينيين بالذات كدولة قائمة وعضو في األمم المتحدة، وإصرارها على أن 

تعت���رف ضحيتها  بهويتها اإلثنية الحصرية كدولة يهودي���ة، ال ينطوي على محاولة لفرض 

الرواي���ة التاريخي���ة الصهيونية على الفلس���طيني وانت���زاع اعتراف منه بأن م���ا حدث له من 

نكبة في العام 1948 ليس س���وى »أثر جانبي« حتمي ل� »تحقي���ق الحق اليهودي التاريخي في 

فلس���طين« فحسب، وإنما أيضا ينطوي على محاولة لتوريط المجتمع الدولي في إضفاء شرعية 

على المواطنة اإلثنية الهرمية داخل إس���رائيل التي يبقى فيها اليهود في أعلى درجات سلم 

المواطنة ويظل العرب المواطنون من سكان البلد األصالنيين في أسفله.

وأش���ارت غانم إل���ى أن اإلطار العام له���ذا الكتاب كما مداخالته يهدف���ان إلى وضع المطلب 

اإلسرائيلي االعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي ضمن سياقه الداخلي المحكوم 

بأزم���ات الهوية والصراع���ات بين التيارات المختلفة في اليهودية نفس���ها، وضمن س���ياقه 

الخارجي في إطار صراع إسرائيل والحركة الصهيونية مع الشعب العربي الفلسطيني، وكذلك 

في إطار صراعهما على حس���م النقاش���ات الداخلية مع الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. 

ح 
ّ

وم���ن هنا ج���اء القصد بأن تكون مداخالت���ه ملمة بهذه المحاور كافة، نظ���رًا إلى كونها توض

المغزى الحقيقي من وراء استهداف الفلسطينيين دون غيرهم بهذا المطلب. 

عل���ى صعيد آخر، أش���ارت غانم أيضًا إلى أن إس���رائيل ال تنتظر أصاًل الحصول على ش���رعية 

ُبنيته���ا المواطنية اإلثنية والتفاضلية، إذ إنه بالتوازي مع محاوالتها فرض االعتراف بها دولة 

قومية للشعب اليهودي على الفلسطينيين، تشهد ساحاتها الدستورية والتشريعية مساعي 

حثيثة ومتسارعة لتثبيت طابعها اإلثني كدولة يهودية، وهو ما يتجلى في السعي حاليًا نحو 

التوافق بين األحزاب اليهودية على قانون أس���اس دس���توري لتعريف إسرائيل كدولة قومية 

للش���عب اليهودي، حيث قامت وزيرة العدل اإلس���رائيلية تس���يبي ليفني بتكليف الحقوقية 

البروفس���ور روت غابيزون بالعمل على وضع مس���ودة قانون أساس- إس���رائيل الدولة القومية 

للشعب اليهودي. 

كما أنه باإلضافة إلى مساعي حس���م النقاش الداخلي حول طابع إسرائيل اإلثني والهوياتي 

تزخر المنظوم���ة القانونية في إس���رائيل بالقوانين التي تميز ضد الع���رب المواطنين فيها. 

وبحسب »مركز عدالة« يوجد اليوم أكثر من 55 قانونًا في إسرائيل تمّيز ضد العرب الفلسطينيين 

المواطنين في إس���رائيل، وتقّيد حريتهم في التعبير السياسي والمشاركة السياسية، وتمّيز 

ضدهم في توزيع الموارد وتوزيع األراض���ي، وفي جوانب أخرى هامة جدًا للحياة الديمقراطية 

وللمساواة في الحقوق. 

»التخطيط القومي في إسرائيل« ليوسف 
جبارين: هندسة »إقصاء« فلسطين

صدر حديثا عن المركز الفلسطيني 

م���دار،  اإلس���رائيلية-  للدراس���ات 

كت���اب »التخطي���ط القوم���ي في 

اإلقصاء  استراتيجيات  إسرائيل: 

والهيمن���ة« ليوس���ف جباري���ن، 

يكش���ف على نحو عميق ظروف 

التخطي���ط  سياس���ات  والدة 

ه���ذه  وآب���اء  اإلس���رائيلية، 

التوسعي  والفكر  السياسات، 

خلفها،  الواق���ف  واإلقصائي 

المالبس���ات  م���ن  والكثي���ر 

والجوان���ب المظلمة في هذا 

السياق.

امتالك  الكت���اب  ويبين 

لثالثة  المبكر  إس���رائيل 

أجهزة، عمل���ت جنبا إلى 

جنب بانس���جام وبشكل 

أج���ل  م���ن  متكام���ل، 

األرض  على  الس���يطرة 

والح���دود وبناء الدولة 

الش���عب  أنقاض  على 

الفلس���طيني، تمثلت في الجهاز 

العس���كري المتطور الذي استولى على األرض، واستمر في طرد 

العرب ومنع عودتهم، وفي الجهاز التش���ريعي والقضائي معا، حيث قام المش���رع ممثال 

بالكنيس���ت، باس���تعمال القوانين من فترة االنتداب البريطاني وطورها وس���ن القوانين 

العديدة بشكل غير مسبوق في تاريخ الدول في مجال مصادرة األراضي والسيطرة عليها، 

فيم���ا الثالث ه���و جهاز التخطيط الحيزي والذي س���بق أصال العمل العس���كري وأجهزته 

بسنوات.

وتمحورت أهداف التخطيط األساس���ية حول فكرة اإلس���كان السريع لليهود في بلدات الحيز 

الفلس���طيني المهّجر، وتوزيع السكان أيضا وفق استراتيجيات جيوسياسية في أطراف الدولة 

في الجليل والنقب والقدس، وأينما تواجد من تبقى من الفلسطينيين بعد نكبتهم.  

وم����ن المثي����ر لالنتباه، كما يكش����ف الكتاب،أن الجه����از العس����كري المتمثل بالجيش 

اإلسرائيلي له صالحيات واسعة جدا في موضوع التخطيط واستقاللية مطلقة ومنفصلة 

عن جهاز التخطيط المدني الرسمي. وهو يخطط ويطور وله صالحيات واسعة على أراض 

شاس����عة جدا يملكها بنفسه ويسيطر عليها حتى يومنا هذا وبشكل أوسع في السنوات 

األخي����رة. فيمكن بهذا اعتبار الجهاز العس����كري »دولة تخطيط« ف����وق صالحيات الدولة 

المدنية نفسها. 

ويبي���ن الكتاب أن حصيلة ممارس���ات هذه األجهزة الثالثة كانت إقام���ة أكثر من 1200 بلدة 

يهودي���ة جديدة، والس���يطرة على 93% من مس���احة األرض في الدول���ة لتصبح هذه األراضي 

تحت تصرف الدولة وأجهزتها، ولم يبق للعرب س���وى قلة قليلة من األراضي تصل مس���احتها 

إل���ى 5ر2% ال غير. كما تمت الس���يطرة المطلق���ة على مئات البلدات العربي���ة المهّجرة والمدن 

الفلسطينية المنكوبة.

ويفرد الكتاب مساحة خاصة لشرح إحداثيات التغيير الحيزي في مدينة القدس تحلل وظيفة 

جهاز التخطيط اإلس���رائيلي ككل في إعادة تش���كيل المدينة وفقا لألهداف الجيوسياس���ية 

اإلسرائيلية.

ويعالج الكتاب المش���روع التهوي���دي الخاص في النقب، وصوال إلى مخط���ط برافر المعاصر، 

كاش���فا المفارقة التخطيطية، والتي تتمثل بمحاولة تجميع الفلسطينيين في أضيق مساحة 

ممكنة، مقابل محاولة نش���ر اليهود وإن بأعداد قليلة على أوس���ع مساحة ممكنة، كاشفا كافة 

مشاريع التهجير واإلزاحة ألغراض إثنية مكشوفة ومتعسفة. 

كتب سليم سالمة:

نش���رت وزارة »األمن الداخلي« اإلس���رائيلية، األس���بوع األخير، نص مش���روع قانون جدي���د تحت عنوان 

»تقديم عالج لمضربين عن الطعام«، يش���كل تعديال ل� »أمر الس���جون« � وهو اإلطار القانوني الذي ينظم 

عمل الس���جون في إسرائيل- الذي شّرعته سلطات االنتداب البريطاني في فلسطين في العام 1946، وأعاد 

الكنيس���ت اإلس���رائيلي صياغته للمرة األولى في العام 1971، بعد تعديله تسع مرات، ثم أدخل عليه 40 

تعديال إضافيا حتى العام 2011.

وقد نش����رت الوزارة نص مش����روع القانون الجديد، الذي ش����اركت في وضعه أيضا وزارت����ا العدل والصحة 

ومصلحة الس����جون، بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة عليه، في أيلول الماضي، إلتاحة المجال أمام 

الجمهور الواسع لتقديم مالحظاته عليه وإبداء أية تحفظات، قبل عرضه على الكنيست وهيئاته لتشريعه.  

ويقضي مش���روع القانون الجديد هذا بتمكين س���لطات السجون اإلس���رائيلية من إطعام )تغذية( أي 

 وخالفا لرغبته وإرادته. وقد شرعت الوزارات الحكومية اإلسرائيلية 
ً
س���جين يعلن إضرابا عن الطعام، عنوة

ف���ي عمليات إعداده في أعقاب وعلى خلفية اإلضرابات عن الطعام التي أعلنها ونفذها عدد من األس���رى 

الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية خالل العام 2012. 

وإذا ما تم إقراره نهائيا، فسيمس���ح هذا القانون ب�ما يس���ميه »تقديم عالج طبي« للس���جين المضرب 

عن الطعام، رغما عنه، بما يلبي بعض القيود والتحفظات. فالقرار بش���أن تقديم »العالج الطبي« س���يكون 

م���ن صالحية رئيس محكمة مركزية أو نائبه، على أن المحكمة ال تس���تطيع فرض »تقديم العالج« بصورة 

إجبارية، بل المصادقة فقط على »إمكانية تقديم العالج« للس���جين رغما عنه، وأن يكون الس���جين ممثال 

بواس���طة محاٍم خصوصي، أو محاٍم من »دائرة الدفاع الع���ام« وأن ال يتم إجبار طبيب على »تقديم العالج« 

بما يخالف ضميره!

وينص مش���روع القان���ون على أن قرار المحكمة بش���أن إجازة »تقديم العالج« ينبغي أن يتأس���س على 

»اقتناع المحكمة« بأن السلطات الرسمية المختصة، وخاصة سلطة السجون، قد استنفدت جميع الجهود 

والمح���اوالت »إلقناع الس���جين« بضرورة خضوعه »للعالج« بعد تقديم ش���رح كاف ل���ه عن حالته الصحية 

و«حجم الخطر الذي يش���كله عليها اس���تمراره في اإلضراب عن الطعام«. أما الطريقتان المركزيتان اللتان 

 Intravenous( يحددهما مشروع القانون لتغذية السجين المضرب عن الطعام فهما: التسريب في الوريد

 .)Feeding tube  - ( واإلطعام باألنبوب )الذي يتم إدخاله من األنف حتى المعدةInfusion

التغذية بالقوة – تعذيب محظور!
وفي معرض تس���ويغه مش���روع القانون هذا، قال المستش���ار القانوني لوزارة األمن الداخلي، المحامي 

يوئيل هدار: »لدينا ما يكفي من االعتبارات لتبرير نص مش���روع القانون الذي تم طرحه أخيرا«، زاعمًا بأن 

الهدف من ورائه هو »أن الوزارة، والحكومة بوجه عام، ال ترغب في أن يموت س���جناء من جراء اإلضراب عن 

الطعام«!! وأضاف أنه »إذا ما اس���تنفدت اإلمكانيات األخرى المتاحة ولم يتبق س���وى واحد من احتمالين: 

إم���ا إطعام الس���جين بالقوة وإما تركه يموت، فإننا نعتقد بأن االحتم���ال األول هو المفضل وبأنه يتوجب 

َس���م أبقراط« )القسم الذي يؤديه األطباء قبل بدء 
َ
منع موته، كما نعتقد بأن هذه النتيجة تنس���جم مع ق

مزاولتهم مهنة الطب(! 

وكان هدار يلمح بهذا إلى معارضة نقابة األطباء في إس���رائيل لمشروع القانون هذا، فضال عن معارضة 

منظمات طبية وحقوقية وإنس���انية أخرى، في مقدمتها »جمعية أطباء لحقوق اإلنس���ان« اإلس���رائيلية، 

ارت���كازا إلى نصوص قانونية وحقوقي���ة مختلفة، أبرزها متضمنات لوائ���ح »أخالقيات المهنة« ومواثيق 

اتح���اد األطباء العالمي )World Medical Association - WMA( التي تحظر تغذية س���جين ُمضرب عن 

الطعام باعتباره نوعا من أنواع التعذيب وتحظر على األطباء، بالتالي، المشاركة في عمليات إطعام بالقوة. 

فف���ي »إعالن طوكيو«، الذي أق���ّره اتحاد األطباء العالمي في العام 1975، ث���م جرى تعديله في العامين 

2005 و 2006، يؤكد البند الس���ادس: »إذا ما اختار س���جين طريق اإلضراب عن الطعام واقتنع الطبيب، بعد 

ش���رح للس���جين حول النتائج المحتملة التي ق���د تترتب على قراره هذا، بأن القرار ق���د نجم عن قرار واٍع 

وإرادة س���ليمة - ُيحظر على الطبيب تغذيته بالقوة«. أما »إع���الن مالطا«، الذي أقره اتحاد األطباء العالمي 

ف���ي العام 1991 وجرى تعديل���ه في العام 2006، فيحدد بصورة جلية تعليم���ات التعامل مع اإلضراب عن 

الطع���ام ف���ي البندين 20 و 21، على النحو التالي: »20 - التغذي���ة االصطناعية )بالقوة - س. س( يمكن أن 

تكون مب���ررة من الناحية األخالقية في حالتين اثنتين فقط: إذا كان���ت تحظى بموافقة واعية من جانب 

المض���رب ع���ن الطعام، أو إذا لم يعلن المض���رب عن الطعام موقفا واضحا يرفضه���ا. 21 - التغذية بالقوة 

غير مقبول���ة من الناحية األخالقية، إطالق���ا، حتى ولو كانت بقصد اإلفادة وتقدم المس���اعدة. والتغذية 

المصحوبة باس���تخدام التهديدات، اإلك���راه، القوة أو فرض قيود وتضييقات - ه���ي نوع من العالج غير 

اإلنس���اني والُمهين. والتغذية باإلكراه بحق بعض الس���جناء، بغية تهديد س���جناء آخرين مضربين عن 

الطعام أو إكراههم على وقف إضرابهم، ليست مقبولة«!

وعب����ر د. ليونيد إيدلم����ان، رئيس نقابة األطباء في إس����رائيل، عن معارضة النقابة »بش����كل واضح وحازم« 

لمش����روع القانون هذا، مؤكدا: »إن موقفنا ينس����جم مع موقف اتحاد األطباء العالمي. ليس ثمة مكان، قطعيا، 

للتغذية بالقوة. فهي تشكل تعذيبا وإذالال محظورين ال يمكننا القبول بممارستهما وسنعارض اللجوء إليها 

ب����كل قوة وحزم. إنها واحدة م����ن الحاالت النموذجية التي تغلب فيها أخالقي����ات المهنة أي نص قانوني«. 

وأضاف إيدلمان: »باقتراح القانون هذا، تخطو الدولة خطوة زائدة جدا. ونحن من جهتنا، سنتوجه إلى جميع 

األطباء، فردا فردا، لمطالبتهم بعدم اس����تخدام هذه الطريقة وبالمحافظة على كرامة اإلنسان، أيا كان. ليس 

من الجائز وال من المقبول اعتماد أي إجراء بالقوة تجاه مرضى في حالة الوعي ويعارضون تلقي العالج«. 

وكان���ت نقابة األطباء قدمت، ف���ي العام 2005، »ورقة موق���ف« حول الموضوع أعلن���ت فيه معارضتها 

العتماد التغذية بالقوة تجاه مضربين عن الطعام، سجناء ومعتقلين، مشددة على أنه »ُيحظر على طبيب 

المشاركة في إطعام ُمضرب عن الطعام بالقوة« وعلى أنه »إذا فقد الُمضرب عن الطعام وعيه ولم يعد قادرا 

عل���ى التعبير ع���ن رغبته وإرادته الحرة، يمكن للطبيب أن يقرر، وفق م���ا يمليه ضميره والتزامه المهني، 

بشأن كيفية استمرار معالجة المضرب عن الطعام، من خالل المحافظة القصوى على مواقف المضرب عن 

الطعام ورغبته كما عبر عنها قبل أن يفقد وعيه«!

وفي تموز الماضي، ُبعيد انطالق المس���اعي الحكومية إلعداد اقتراح القانون الجديد، توجهت »جمعية 

أطباء لحقوق اإلنس���ان« إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، لتأكيد معارضتها الحازمة 

لمش���روع القانون، مع التش���ديد على أن »مس���ألة تكريس التغذية بالقوة في نص قانوني تتعارض مع 

المواثيق الدولية بهذا الشأن«. وأضافت الجمعية إن إجماعا يسود في منظمات األطباء في العالم على أن 

»مشاركة األطباء في عمليات التغذية بالقوة المتكررة تجاه مضربين عن الطعام يرفضون، بصورة صريحة 

وواضحة، أي نوع من التغذية قد تعتبر مشاركة في اقتراف جريمة طبية«!   

مشروع القانون ـ أداة سياسية لكسر السجناء!
وكانت مس���اعي إعداد ه���ذا القانون الجديد قد انطلق���ت في العام الماضي، كجزء م���ن »الدرس« الذي 

تعلمته السلطات اإلس���رائيلية، في أعقاب اضطرارها مرغمة إلى اإلفراج عن عدد من األسرى والمعتقلين 

الفلس���طينيين من السجون اإلس���رائيلية بعد تنفيذهم إضرابات عن الطعام للمطالبة بإطالق سراحهم، 

أبرزهم: س���امر العيس���اوي الذي نفذ إضرابا عن الطعام دام 210 أيام اضطرت الس���لطات اإلسرائيلية في 

أعقابه إلى »تحديد« فترة اعتقاله ومن ثم إطالق س���راحه، وأيمن الش���راونة الذي نفذ إضرابا عنه الطعام 

اس���تمر 260 يوما انتهى باإلفراج عنه مقابل إبعاده إلى قطاع غزة، وخضر عدنان الذي استمر إضرابه عن 

الطعام 66 يوما وانضم إليه، خاللها، 30 أسيرا فلسطينيا آخرين وانتهى إضرابهم بإعالن النيابة العامة 

اإلسرائيلية أنه لن يتم تمديد أمر االعتقال اإلداري بحقه مرة أخرى. 

فف���ي أعقاب تلك اإلضرابات عن الطع���ام، وحيال تخوف الحكومة اإلس���رائيلية وأذرعها األمنية من أن 

اإلضراب عن الطعام قد غدا »وس���يلة ناجعة وفعالة بأيدي السجناء والمعتقلين اإلداريين الفلسطينيين« 

وتخوفها من نشوء حالة يتم فيها »إعالن إضراب جماعي عن الطعام« بين أسرى ومعتقلين فلسطينيين، 

ومن أن »موت أي منهم قد يؤدي إلى اشتعال المناطق الفلسطينية«، شرعت الحكومة في البحث عن مخرج 

يتيح لها ممارس���ة ضغوط على أي س���جين مضرب عن الطعام حتى تضطره إلى وقف إضرابه. وتوجهت 

إلى نائب المستش���ار القانوني للحكومة للشؤون الجنائية، المحامي ران نزري، طالبة منه فحص المسألة، 

فأجرى هذا سلسلة من المداوالت حول الموضوع، شارك فيها ممثلون عن األجهزة األمنية وسلطة السجون 

ووزارات الصح���ة والعدل واألمن الداخل���ي. وفي إطار تلك المداوالت، ُعرض اقت���راح تبني نهج »التغذية 

بالقوة« ك� »حل« لهذه المعضلة، »أس���وة بما هو متبع في بعض الدول الغربية«! وأشير، بشكل خاص، إلى 

قيام الس���لطات األمريكية بإطعام معتقلين في »غوانتانامو« بالقوة لكس���ر إضرابهم عن الطعام بذريعة 

»تعرض حياتهم لخطر حقيقي«!

وقضى االقتراح األولي بتخويل مس���ؤول إداري في سلطة السجون اإلسرائيلية صالحية التصديق على 

التغذية بالقوة »في حال تعرض حياة الس���جين للخطر« من ج���راء اإلضراب عن الطعام. لكن هذا االقتراح 

قوب���ل بالرفض من الجهات القضائية الحكومية، نظرا لكونه يش���كل انتهاكا لحقوق أساس���ية يضمنها 

»قانون أس���اس: كرامة اإلنس���ان وحريته«، ما يعني أن المحكمة العليا س���تأمر بإلغائه، على األرجح. وفي 

محاول���ة للتغل���ب على هذه العقبة، تقرر أن يصار إلى إعداد مش���روع قانون جديد يكون في مركزه عرض 

الموض���وع على محكمة للبت فيه، إذا ما أصدر طبيب تقريرا طبيا يؤكد أن اس���تمرار إضراب الس���جين عن 

الطعام »يشكل تهديدا جديا وحقيقيا على صحته وحياته«!

وقد كشفت وزارة الصحة اإلسرائيلية عن حقيقة الهدف السياسي الكامن من وراء مشروع هذا القانون، 

بالبيان الخاص الذي أصدرته بوصفها أحد األطراف المبادرة إلى إعداد مشروع القانون وعرضه، إذ قالت إن 

مس���اعي إعداد وبلورة مشروع القانون قد جرت بالتشاور مع جهات مختصة وناشطة في مجال األخالقيات 

البيولوجية والطبية في إسرائيل، »في محاولة لتوفير أدوات مناسبة لمنع ما تسببه إضرابات السجناء عن 

الطعام من ضرر جس���يم للدولة، وكذلك لمصلحة السجناء أنفسهم من خالل آليات تحافظ على حقوقهم 

كمحتاجين للعالج وتحميها«! 

وهو الهدف الذي أوضحته هداس زيف، من »جمعية أطباء لحقوق اإلنس���ان«، بإش���ارتها إلى أن »معّدي 

مش���روع القانون والقائمين عليه يس���عون إلى اس���تغالل الطّب واألطباء والخدمات الطبية أداة سياسية. 

فالهدف من وراء مشروع القانون هذا هو قمع وكسر احتجاج السجناء الذين يختارون اإلضراب عن الطعام 

طريقا غير عنفّي للنضال من أجل حقوقهم... وس���يكون السجين المضرب عن الطعام هو الضحية األولى 

المباشرة لهذا القانون، إذا ما تم إقراره، لكنه سوف يشكل أيضا مسًا كبيرا وفظا بموقف األطباء ومكانتهم 

األخالقية وبثقة المرضى بهم، إذ َمن الذي ستبقى لديه ثقة بطبيب ُيقِدم على مثل هذا العمل؟«. 

»ضربة استباقية«!
إن »قانون حقوق المريض« اإلس���رائيلي يقّر صالحي���ة »لجنة آداب المهنة« )التي يعينها المدير العام 

لوزارة الصحة( بالمصادقة على تغذية ش���خص حياته معرضة للخط���ر بالقوة. لكن وزارتي العدل واألمن 

الداخل���ي تريان، في س���ياق مش���روع القانون الجديد، حاج���ة إلى االلتفاف على نص���وص »قانون حقوق 

المرضى« وعدم االكتفاء بها بالنس���بة ل� »الس���جناء األمنيين« )األس���رى والمعتقلون الفلسطينيون(، ألن 

»الضرورة تقتضي التحرك بأقصى الس���رعة وعدم االنتظار حتى نش���وء خطر جدي على حياة المضرب عن 

الطعام، منعًا للمخاطرة بفقدان حياة أسير أمني«! 

وتقوم الرؤية الحكومية اإلس���رائيلية التي تقف في صلب مشروع القانون الجديد � رغم تضّمنه إشارة 

إلى االعتراف بشرعية اإلضراب عن الطعام بوصفه »جزءًا ال يتجزأ من حرية التعبير« - على االدعاء بأن »حق 

األسير على جسده وحياته هو حق محدود، ألنه في عهدة الدولة«! 

لكن األس���ير المضرب عن الطعام ليس بمثابة »ُمعالَ�ج«، بالمعنى المتعارف عليه وهو »ليس في عهدة 

الدولة« باختياره الحر. فهو إنس���ان اغتصبت حريته وقرر، بإرادته الحرة، التعبير عن احتجاجه والمطالبة 

بحقوقه، اإلنسانية والسياسية، من خالل وسيلة استثنائية بكل المفاهيم، بل هي آخر ما تبقى لديه من 

وس���ائل � اإلضراب عن الطعام - وهو يدرك أنه قد يدفع حياته ثمنا لذلك. ومن هنا، فإن االدعاء األس���اس 

المذكور يفقد مش���روعيته. فالقلق الحقيقي الذي يحرك هذا المس���عى السياس���ي الحكومي ليس على 

حياة األس���ير وصحته، بل على سياس���ة الدولة وصورتها، ما يقودها إلى هذه المحاولة اإلكراهية، التي 

تمثل تعذيبا محظورا، للتغلب على عقبة االحتجاج السياسي، بقمعه وكسره، من جهة، ولتحقيق مكاسب 

سياسية، من جهة أخرى.     

وهذا، بالضبط وبالتحديد، ما يرمي مشروع القانون الجديد إلى تحقيقه، مستفيدا من »دروس الماضي« 

واس���تباقا إلضراب واس���ع عن الطعام قد يعلنه أس���رى ومعتقلون فلسطينيون مس���تقبال، وقد يكون من 

ش���أنه وضع دولة إسرائيل وحكومتها أمام معضلة حادة جدا، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على 

الصعيد الدولي أيضا. 

مشروع قانون حكومي جديد في إسرائيل: إطعام األسرى 
والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة!

*إضرابات األسرى الفلسطينيين عن الطعام، التي اضطرت السلطات اإلسرائيلية إلى اإلفراج عنهم، تدفع الحكومة اآلن إلى البحث عن »مخرج« 
يشكل »ضربة استباقية« إلضرابات مماثلة مستقبلية: قمع احتجاج األسرى وكسر إرادتهم بما يمثل »تعذيبا محظورا« وفق المواثيق الدولية!*
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

عن التمييز الثالثي ضد النساء 
الفلسطينيات في إسرائيل- 

التعليم العالي مثااًل

تط���ّرق مدير »مركز حراك لدع���م التعليم العالي في 

المجتمع العربي في إس���رائيل« رجا زعاترة إلى تباهي 

حكومة إسرائيل ومجلس التعليم العالي بوجود ارتفاع 

كبير في عدد ونسبة النس���اء العربيات الفلسطينيات 

في مؤسس���ات التعلي���م العالي اإلس���رائيلية، فقال: 

الحقيقة هي أّن هن���اك ارتفاعا معّينا، ال يمكن إنكاره، 

ها. 
ّ
في العقدين األخيرين. لكن هذه ليست الحقيقة كل

بة. وكثيًرا ما يمكن استخدام 
ّ
فالحقيقة، كعادتها، مرك

األرقام والمعطيات المج���ّردة لاللتفاف عليها وطمس 

تفاصيلها.

وأضاف في بيان خاص بمناسبة يوم المرأة العالمي: 

تزيد نس���بة النس���اء اليوم عن 60 بالمئ���ة من الطالب 

العرب في اللقب األول )وقد كانت النسبة 10 بالمئة في 

الس���بعينيات، و30 بالمئة في الثمانينيات، وتجاوزت 

50 بالمئة مع بداية القرن الحالي(. لكن نس���بة الطالب 

العرب، بمجملهم، ف���ي اللقب األول في الجامعات، هي 

أقل من 12 بالمئة )أي أقل من نصف نسبتهم من شريحة 

الجيل(. وج���زء كبير من االرتفاع الكمي والنس���بي في 

مشاركة النس���اء في التعليم العالي سببه ارتفاع عدد 

الطالب العرب، والطالبات العربيات خصوصا، في الكليات 

األكاديمية وكليات تأهيل المعلمين. وكما هو معروف 

الت عن 
ّ
فإّن تعداد خّريجات موض���وع التدريس المعط

العمل يصل إلى حوالي 8000 معلمة )تتنافس���ن على 

حوالي 400 وظيفة س���نوًيا – أي أّن الطلب يوازي حوالي 

5 بالمئة من الع���رض!(. ناهيك ع���ن المعلمات الالتي 

 يعمل���ن في وظائف جزئية في مجال التربية والتعليم.

إّن أي ارتفاع كّمي في عدد ونس���بة الطالبات العربيات 

ه���و أمر مبارك طبع���ا. لكن يجب أن نالح���ظ أّن اإلقبال 

غالًبا م���ا يكون على الكلي���ات األكاديمية )الواقعة في 

الضواحي والتي ال تتطلب الس���كن خارج البيت( وعلى 

عتبر »نسائية« )كالتعليم والتمريض 
ُ
المواضيع التي ت

وما إلى ذلك( والتي تستنس���خ األنماط التقليدية لدور 

المرأة داخل العائلة )االعتناء باألطفال والمسنين(. وإذا 

كان الطالب العرب���ي يعاني، في مجال التعليم العالي، 

تمييزا مضاعفا، قوميا وطبقيا، فإّن الطالبة العربية، كما 

س���نبّين تباعا، تعاني إضافة إلى هذين الُبعدين، بعدا 

ثالثا، لكونها امرأة.

وأشار زعاترة إلى أنه إذا كانت نسبة الطالبات الجامعيات 

العربي���ات ف���ي اللق���ب األول تناهز حوال���ي الثلثين من 

إجمال���ي الط���الب العرب )بس���بب نس���بتهّن العالية في 

الكلي���ات األكاديمية وكليات تأهي���ل المعلمين(، فإنها 

نسبتهن في شهادة الماجستير وفي شهادة الدكتوراه 

متدنية جدًا. وبحسب هاتين فإن فقط 5 بالمئة من طالب 

الماجستير في إس���رائيل هن طالبات عربيات، وفقط 5ر1 

بالمئة من طالب الدكتوراه ه���ّن طالبات عربيات. ويمكن 

عزو هذه النس���بة المتدنية، أيض���ا، إلى حقيقة أّن المرأة 

العربي���ة، خاصة إذا كانت متزّوج���ة، غالبا ما تنغمس في 

حياة العم���ل والواجبات المنزلية، مم���ا يحّد من إمكانية 

متابع���ة التعليم بعد الزواج واإلنجاب، إال إذا كان التعليم 

يها في السلم الوظيفي.
ّ
ضروريا لترق

ويميل الطالب العرب في الدراسات العليا، عموما، إلى 

منهجي���ات بحثية كمية وليس نوعية. وكثيرا ما يكون 

ي الوظيفي. 
ّ
سبب دراس���ة اللقب المتقّدم منوطا بالترق

ل���ذا فالمتوقع أن تكون الطالب���ات العربيات أكثر إقباال 

على المنهجي���ات الكمية، والتي غالبا ما تجتّر نظريات 

وطرائق بحث استشراقية منحازة. وهنا تكمن المفارقة، 

حين يكون البحث العلم���ي للطالبات العربيات أداة من 

أدوات تكري���س النظ���ام االجتماعي القائ���م، وعالقات 

القوى القومية والثقافية والجندرية.

ه إضافة 
ّ
ومن الجدير االلتفات في هذا السياق، إلى أن

إلى الطالب العرب الذي يدرس���ون في جامعات وكليات 

البالد بم���ا فيها كلي���ات تأهيل المعلمي���ن )والمقّدر 

تعداده���م بحوالي 27 ألف طالب( هن���اك أكثر من 10 

آالف طال���ب يدرس���ون في خارج الب���الد، معظمهم في 

األردن. وتبلغ نس���بة الطالبات العربيات الفلسطينيات 

م���ن البالد ف���ي الجامعات األردنية حوال���ي 30 بالمئة. 

وهنا نلح���ظ العالقة العكس���ية بين نس���بة الطالبات 

والبعد الجغرافي، أي أنه كلما كان مكان الدراسة أبعد، 

ومنوطا بالس���كن خارج البيت تنخفض نسبة الطالبات. 

هذا مع العلم بأّن التكلفة الباهظة للتعليم في األردن 

تجعله حكرا عل���ى الطبقات األقل فق���را في مجتمعنا، 

 وتقّيدا بالمفاهيم 
ً
والتي ُيتوقع أن تكون أقل محافظة

االجتماعية الذكورية السائدة.

وق����ال زعاترة إنه بالنس����بة إلى الط����الب في الجامعات 

الفلسطينية واألوروبية وغيرها ال توجد معطيات موثوق 

بها ودقيقة حول عددهم، أو عدد النس����اء بينهم، ولكن 

نتوقع أن تكون النس����بة متدنّي����ة بدورها. هذا مع العلم 

بأن الطالب العرب من البالد الذين يدرسون في الجامعات 

الفلسطينية غالبا ما يواصلون السكن مع أهاليهم، إال أّن 

معظ����م اإلقبال على هذه الجامعات يتواجد في منطقتي 

النقب والمثلث )بسبب القرب الجغرافي(.

وف���ي المحصلة خلص إلى اس���تنتاجين: األول كمي، 

وهو أّن نس���بة النس���اء العربيات الفلس���طينيات في 

مؤسس���ات التعليم العالي في البالد والخارج ال تطابق 

األرقام التي تسوقها وتس���ّوقها الحكومة. أما الثاني، 

األكث���ر أهمية، فهو نوعي، يبّين وجود عالقة عكس���ية 

بين جودة نوع ومس���توى التعليم، من جهة، ومشاركة 

النساء العربيات فيه، من جهة أخرى.

»الهيمنة الذكورية مطلقة تماما، تقريبا«، كما يؤكد المراقب.   

األكاديمي���ة القومية للعل���وم: كبار العلماء في إس���رائيل 

يقدمون: »تركيبة جندرية ... غير متساوية بشكل حاد جدا«، 

عل���ى حد تعبير المراقب. في الع���ام 2012، كانت األكاديمية 

القومي���ة للعلوم تض���م 97 عضوا، من بينهم 8 نس���اء فقط 

)أي: 2ر8%(. وفي العام المذكور نفس���ه، ضّمت األكاديمية 9 

أعضاء جددا، جميعهم من الرجال! ومنذ تأسيس���ها، تناوب 

على رئاس���تها 9 رؤس���اء، كانت بينهم س���يدة واحدة فقط، 

هي الرئيس���ة الحالية، البروفس���ور روت أرنون، التي تسلمت 

مهمات منصبها في أيل���ول 2010، »ومنذ ذلك الحين، تعمق 

إقصاء النساء باستمرار«، كما يشير المراقب. 

الش���رطة: يبلغ إجمالي عدد العاملين في س���لك الش���رطة، 

في الميدان وفي مقرات القيادة، 27500 ش���خص، من بينهم 

6325 س���يدة )أي: 23%( فق���ط. ويؤكد المراق���ب: »معطيات 

التقرير توضح أن ثقافة تمييز النس���اء متجذرة لدى قيادات 

الش���رطة على تعاقب أجيالها، ول���ذا فهي تتعامى عن وجود 

معيقات جوهرية«!

الش���ركات الحكومي���ة: »غي���اب ت���ام للنس���اء، تقريبا، عن 

المناص���ب اإلدارية الرفيعة في الش���ركات الحكومية« � فمن 

بين 59 رئيس���ا في هذه الش���ركات، هناك 49 رجال و10 نساء 

)أي: 2%( فقط. وفي الشركات الحكومية التجارية ال� 22 األكبر 

في البالد، هناك رئيستان اثنتان فقط )أي: 9%(، بينما جميع 

المديرين العامين في الش���ركات الحكومي���ة هم من الرجال 

وليس���ت هناك أية مديرة عامة، على اإلطالق � 68 رجال مقابل 

صفر نساء!

أما في مجالس اإلدارة في هذه الش���ركات الحكومية، والتي 

يقوم الوزراء المعنيون بتعيين أعضائها، فقد حظيت النساء 

ب�«تمثي���ل الئ���ق« في 76 مجلس���ا إداريا فقط، م���ن بين 113 

مجل���س إدارة )أي: 67% من مجمل مجال���س اإلدارة(. ويتابع 

المراقب: ويبرز غياب التمثيل الالئق للنس���اء، بشكل خاص، 

في الش���ركات الحكومية »الهاّمة« � فمن بين هذه الشركات 

ال� 28، هناك »تمثيل الئق« للنس���اء في 16 شركة منها فقط 

)أي: %57(.  

ش���ركة الكهرباء: يعمل في ش���ركة الكهرباء اإلسرائيلية 

13000 مس���تخدم، من بينهم 2500 س���يدة )أي: 19%( فقط. 

وتحمل 43% من النساء العامالت في شركة الكهرباء شهادات 

أكاديمي���ة، بينما يحمل 26% فقط من الرجال العاملين فيها 

ش���هادات كهذه. ومنذ تأسيسها، في العام 1923 )أي، خالل 

91 عامًا(، لم تتول أية س���يدة منص���ب المدير العام في هذه 

الش���ركة! ومن بين أعضاء اإلدارة ال� 29، هناك س���يدة واحدة 

فق���ط )أي: 4ر3%(، مقابل 28 رجاًل. أما في المس���توى اإلداري 

الثاني، فليست هناك أية امرأة! وفي مستويي اإلدارة الثالث 

والرابع، هن���اك 95 مديرا وموظفا كبير من بينهم 86 رجال و9 

نس���اء )أي: 4ر9%( فق���ط. وخالل العامي���ن 2010 و2011، تمت 

ترقي���ة 18 رجال إلى مناصب ودرجات عليا، ولم تتم ترقية ولو 

سيدة واحدة! 

الصناعات الجوية: يعمل في الصناعات الجوية اإلسرائيلية 

)وهي ش���ركة حكومية( 16000 مس���تخدم، من بينهم 2500 

س���يدة )أي: 6ر15%( فق���ط. جميع المناص���ب اإلدارية العليا 

في الش���ركة يشغلها رجال فقط، وكذلك الحال في المناصب 

اإلدارية من المستوى الثاني. أما في مستويي اإلدارة الثالث 

والرابع، فهناك 379 مديرا وموظفا كبيرا من بينهم 23 سيدة 

)أي: 6%( فق���ط. وخالل األع���وام 2009 - 2011، تمت ترقية 11 

مستخدما إلى مناصب أعلى، لم تكن بينهم ولو سيدة واحدة!

عميدار )الش���ركة القومية لإلس���كان في إس���رائيل(: تبلغ 

نس���بة النساء العامالت في هذه الش���ركة 59%، لكن من بين 

أعضاء اإلدارة ال� 24 هناك سيدتان اثنتان )أي: 8%( فقط. 

مفعال هباي���س )وهو احتكار ألعاب الح���ظ القانونية في 

إس���رائيل(: 52% من مجمل العاملين في هذه المؤسسة هم 

من النس���اء. من بين أعضاء اإلدارة ال� 8، هناك 3 نساء فقط. 

أم���ا في مجلس اإلدارة، المكون من 13 عضوا، فليس���ت هناك 

ولو سيدة واحدة. 

»نجم���ة داود الحم���راء«: جمي���ع أعض���اء اإلدارة ف���ي هذه 

المؤسس���ة هم من الرج���ال فقط. ومن بي���ن أعضاء المجلس 

العام، المكون من 43 عضوا، هناك 5 نساء )أي: 6ر11%( فقط. 

المؤسسات: في إسرائيل 11 مؤسسة حكومية كهذه، منها 

مثال: س���لطة األراضي، س���لطة المطارات، سلطة البث، مجلس 

مراقبي الحس���ابات، سلطة س���ندات القيمة، التأمين القومي 

وغيرها. جميع الرؤس���اء في جميع هذه المؤسس���ات هم من 

الرجال فقط! أما المديرون العاّمون، فمنهم 10 رجال وس���يدة 

واحدة فقط. 

قوانين وقرارات على الورق!
يس���جل مراقب الدولة في تقريره أن الحكومة اتخذت، بين 

األع���وام 1985 و2002، جملة من الق���رارات التي تؤكد ضرورة 

ضم���ان تمثيل الئق للنس���اء في جميع مراف���ق القطاع العام 

وترم���ي إلى تحقيق ه���ذا الهدف. وقد ألق���ت الحكومة على 

عات���ق مفوضية خدمات الدولة )وه���ي ذراع حكومية( مهمة 

تطبيق قراراتها المذكورة. »لكن الفحص الذي أجريناه يبين 

أن مفوضي���ة خدمات الدولة قام���ت بتطبيق قرارات الحكومة 

هذه بص���ورة جزئي���ة فقط، ويب���دو أن المعالجة ل���م تتعّد 

إسقاط الواجب ورفع العتب. فهي )المفوضية( لم تقم سوى 

بإجراءات قليلة جدا ورمزية، تقنية في جوهرها«!

ويؤكد المراقب أن »الكنيس���ت أقّر بالتفضيل التصحيحي 

كوس���يلة لتحقيق مبدأ المس���اواة، وكان من واجب مفوضية 

خدم���ات الدول���ة تطبيق الق���رارات الحكومية بش���أن إصالح 

التمييز والغبن، وخاصة بواس���طة المناقص���ات التي تجرى 

للمناص���ب اإلداري���ة الرفيع���ة في المؤسس���ات وال���وزارات 

الحكومية المختلفة.  ولك���ن، على الرغم من التعليمات التي 

نصت، بشكل واضح، على ضمان تمثيل نسائي الئق في لجان 

المناقصات، إال أن غالبية اللجان لم تضّم س���وى سيدة واحدة 

فق���ط، وهو الحد األدن���ى اإللزامي«! وإلى جان���ب ذلك، أظهر 

الفح���ص الذي أجراه المراقب لَمحاضر جلس���ات 37 من لجان 

المناقصات لمناصب إدارية رفيعة أن الجلس���ات والمداوالت 

فيها جرت »بص���ورة غير مالئمة« وأن »تس���ويغات القرارات 

ُس���جلت باقتضاب ش���ديد ال يمكن من خاللها فهم أس���باب 

اختيار الفائز، الرجل، على المرش���حين والمرشحات اآلخرين 

واألخري���ات. وف���ي 33 مناقصة م���ن أصل ال� 37 تنافس���ت 

نس���اء، لكن أية لجنة لم تتطرق إلى ضرورة اعتماد التفضيل 

التصحيحي«. بل أكثر من ذلك، يس���جل المراقب أن مفوضية 

خدم���ات الدولة »لم تقم بأي إش���راف أو رقابة على عمل هذه 

اللج���ان، ولم تلف���ت انتباهها إلى ض���رورة تطبيق تعليمات 

قانونية ملزمة. وهذا ما يش���كل قصورا يساهم في تكريس 

التمييز ضد النساء في الوظائف الكبيرة في خدمات الدولة«. 

ويشير المراقب إلى أن القانون يلزم بتعيين »مفّوضة لرفع 

مكانة المرأة« في أية وزارة أو مؤسس���ة حكومية، لكن الجهة 

المعني���ة )مفوضية خدمات الدولة( ل���م تقم بتعريف مهام 

هذه »المفوضة« وصالحياتها وال األدوات القانونية واإلدارية 

المتاح���ة لها لتأدي���ة مهمتها، وهو ما جع���ل تعيين هؤالء 

المفّوضات »ورقة تين تتس���تر بها مفوضية خدمات الدولة 

والوزارات الحكومية المختلفة وتستعين بها إلسقاط الواجب 

ورفع العتب في ما يتعلق بتعليمات قانون مس���اواة الحقوق، 

من دون تحقيق أي تغيير جوهري في هذا المجال«!

وثمة قانون خاص آخ���ر، أقر في العام 1998، يقضي بإقامة 

»س���لطة لرفع مكانة الم���رأة« تكون جزءا م���ن ديوان رئيس 

الحكومة وتعمل كمستش���ارة خاصة لرئيس الحكومة. ويلزم 

القانون هذه »الس���لطة« بعرض خطط على الحكومة إلقرارها 

تتعل���ق برفع مكانة الم���رأة واجتثاث التمييز ضد النس���اء، 

وبحي���ث تكون خططها ه���ذه ملزمة للوزارات والمؤسس���ات 

الحكومي���ة المختلف���ة. ولكن فح���ص المراقب بّي���ن أن هذه 

»الس���لطة« لم تبلور، حتى اليوم، أية سياس���ة لتحقيق هذا 

الغرض ولم تضع أية خطط عملية كهذه.  

وي���ورد المراق���ب، في تقريره، اقتباس���ا م���ن نائب رئيس 

المحكم���ة العليا الس���ابق، القاض���ي )المتقاعد( ميش���ائيل 

حيش���ين، يقول: »يبدو أن مس���ألتنا هنا تكمن في الشيفرة 

الوراثية الخاصة بمجتمعنا، وهي ش���يفرة وراثية تبلغنا بأن 

المرأة أدنى من الرجل«!

ويخل���ص المراقب، ف���ي ختام تقريره، إلى االس���تنتاج بأن 

»القواني���ن والق���رارات والتصريحات االحتفالي���ة والكلمات 

الجميلة ليس���ت كافي���ة وينبغي العمل. وعلى المس���ؤولين 

الكب���ار في القطاع العام التحرك فورا، يوميا، من أجل تحقيق 

المساواة بين الجنسين«!

مراقب الدولة يصدر تقريرًا خاصًا بمناسبة يوم المرأة العالمي حول تمثيل النساء اإلسرائيليات في القطاع العام

قوانين وقرارات مساواة المرأة ورفع مكانتها ما زالت حبرًا على ورق!
* في القطاع العام: النساء هن الالتي يؤدين العمل لكن الرجال هم الذين يجنون الثمار* 64% من العاملين في القطاع العام من النساء 

لكن نسبتهن في درجات اإلدارة العليا تتراوح بين 11% و 13% فقط ... و »كلما كانت درجة اإلدارة أعلى كانت نسبة النساء أدنى«!*

أصدر مراقب الدولة في إسرائيل، يوم الثالثاء من األسبوع 

الماضي، تقريرا خاصا لمناس���بة الثامن من آذار � يوم المرأة 

العالمي، تحت عنوان: »تمثيل النس���اء في المناصب الرفيعة 

في القطاع العام« اإلس���رائيلي، غلبت عليه لهجة ش���خصية 

واضحة، استهله باقتباس الصحافية والسياسية الفرنسية 

فرانس���واز جيرو في قولها: »في اليوم الذي يتم فيه تعيين 

نس���اء ذوات مؤهالت متوس���طة أو أدنى لمناص���ب رفيعة � 

سأدرك أننا قد وصلنا إلى المساواة بين الجنسين«! 

لك���ن مراقب الدولة في هذا التقرير، وبالرغم عن ش���جاعته 

الملحوظ���ة، ال يج���رؤ على المضي قدما حت���ى نقطة النهاية 

المأمول���ة والمتوقعة، فيع���ود إلى التقوقع ف���ي المحافَ�ظة 

الجندري���ة الس���ائدة، بقوله: »لس���ت واثقا م���ن أن هذا هو 

المقياس الصحيح الوحيد... لكنني واثق بأننا ما زلنا بعيدين 

، من جديد، في 
ّ

جدا عن المس���اواة بين الجنس���ين«! ليصطف

معسكر الذكور المهيمن والذي يتحكم ب� »السقف الزجاجي« 

ف���ي كل ما يتعلق بتوظيف النس���اء وترقيتهن إلى مناصب 

حكومية ورس���مية رفيعة � من وزراء الحكومة، مرورا بمديري 

الوزارات وانتهاء بمفوض خدمات الدولة وغيرهم كثيرين. 

والواق���ع، الذي يعرفه الجميع بصورة عامة من دون الغوص 

في التفاصيل، تؤكده مرة أخرى، بنوع من التفصيل، معطيات 

ه���ذا التقرير: قطاع الخدمات العامة )القطاع العام( في دولة 

إس���رائيل، والذين يقفون على رأس���ه � وه���م من الذكور في 

أغلبيتهم الساحقة � أخفقوا )إن هم حاولوا، أصال!( في تطبيق 

مبدأ »المساواة الجوهرية« )خالفا ل� »المساواة الرسمية«( بين 

الجنس���ين. وفي »امتح���ان النتيجة«، ال���ذي يعتبر االمتحان 

األهم، تتفش���ى حالة من التمييز بين الجنس���ين في جميع 

مرافق القطاع العام في دولة إسرائيل! 

أم���ا »الدليل القاطع« على هذا الواق���ع التمييزي، فيعرضه 

المراق���ب بالقول: حتى كانون األول 2012، تبين المعطيات أن 

الوضع في القط���اع العام هو على النحو التالي: النس���اء هن 

الالتي يؤدين العمل، لكن الرج���ال هم الذين يجنون الثمار. 

ذلك أن 64% من العاملين في القطاع العام من النس���اء، لكن 

نس���بتهن في درجات اإلدارة العليا تت���راوح بين 11% و %13 

فق���ط. ويقول المراقب: »كلما كانت درجة اإلدارة أعلى، كانت 

«! ويوضح أنه خالل األعوام 2007 حتى 2001 
ّ

نسبة النساء أقل

كان هناك 33 مدي���را عاما في الوزارات الحكومية المختلفة، 

م���ن بينهم ام���رأة واحد فق���ط )أي: 1ر2%(، بينم���ا في العام 

2013 كان هناك 30 مديرا عاما، من بينهم 6 نس���اء فقط )أي: 

9ر%13(. 

وي���وزع مراق���ب الدولة معطي���ات تقريره حس���ب المرافق 

المختلفة في القطاع العام، على النحو التالي:

المدي���رون العاّمون في الوزارات الحكومي���ة )ببين األعوام 

2007 و2011(: وزارة الدفاع � 3 رجال، صفر نساء. وزارة األديان 

- 2 رجال، صفر نس���اء. وزارة الس���ياحة � 2 رجال، صفر نساء. 

وزارة االتصاالت � 2 رجال، صفر نساء. وزارة الزراعة والتطوير 

القروي � رجل واحد، سيدة واحدة. وزارة المالية � 2 رجال، صفر 

نس���اء. وزارة المواصالت والبنى التحتي���ة القومية � 5 رجال، 

صفر نس���اء. وزارة العدل � 2 رجال، صفر نساء. ديوان رئيس 

الحكوم���ة � 3 رجال، صفر نس���اء. وزارة االقتص���اد � 2 رجال، 

صفر نس���اء. وزارة الصحة � 3 رجال، صفر نس���اء. وزارة البناء 

واإلسكان � 3 رجال، صفر نساء. وزارة الداخلية � 3 رجال، صفر 

نساء. المجموع: 33 رجال وسيدة واحدة. 

إدارات الوزارات الحكومية والعاملون فيها )في العام 2012(: 

وزارة الدفاع � أعضاء اإلدارة: 22 رجال وامرأة واحدة. العاملون: 

919 رجال و 1052 سيدة. وزارة األديان � أعضاء اإلدارة: 8 رجال 

وسيدة واحدة. العاملون: 38 رجال و 36 سيدة. وزارة السياحة 

� أعض���اء اإلدارة: 8 رجال و 4 نس���اء. العامل���ون: 71 رجال و125 

س���يدة. وزارة االتص���االت � أعضاء اإلدارة: 12 رجال و3 نس���اء. 

العاملون: 75 رجال و 80 س���يدة. وزارة الزراعة � أعضاء اإلدارة: 

17 رجال و6 نس���اء. العامل���ون: 445 رجال و 319 س���يدة. وزارة 

المالية � أعضاء اإلدارة: 6 رجال وسيدة واحدة. العاملون: 520 

رجال و571 س���يدة. وزارة المواصالت � أعضاء اإلدارة: 11 رجال و 

5 نساء. العاملون: 473 رجال و468 سيدة. وزارة العدل � أعضاء 

اإلدارة: 6 رجال و 4 نس���اء. العاملون: 1076 رجال و 2242 سيدة. 

دي���وان رئيس الحكوم���ة � أعضاء اإلدارة: 17 رجال و 4 نس���اء. 

العامل���ون: 659 رج���ال و 612 س���يدة. وزارة االقتصاد � أعضاء 

اإلدارة: 19 رجال و 12 سيدة. العاملون: 582 رجال و 739 سيدة. 

وزارة الصحة � أعضاء اإلدارة: 12 رجال و8 نساء. العاملون: 547 

رج���ال و2781 س���يدة. وزارة البناء واإلس���كان � أعضاء اإلدارة: 

12 رج���ال و 12 س���يدة. العاملون: 231 رجال و414 س���يدة. وزارة 

الداخلي���ة � أعضاء اإلدارة: 13 رجال و 8 نس���اء. العاملون: 286 

رجال و387 سيدة. 

المستش���فيات الحكومية: يعمل فيها 1600 طبيب و1500 

طبيبة. ليس���ت هناك أية س���يدة في منص���ب مدير عام ألي 

مستشفى، بينما من بين 21 نائب مدير عام في المستشفيات 

هناك 5 نس���اء فق���ط )أي: 23%(. أما من بين الس���لك الكبير، 

مديرو األقس���ام والوحدات المختلفة في المستشفيات، فإن 

نسبة النساء تبلغ 9% فقط.  

ت نس���بة 
ّ
الجامعات: »كلم���ا ارتفعت الدرجة األكاديمية قل

النس���اء«: في الجامعات اإلس���رائيلية 54 عميدًا، من بينهم 45 

من الرجال و9 من النس���اء. وفيه���ا 35 نائب رئيس، من بينهم 

24 من الرجال و11 من النس���اء. وفيها 9 رؤساء، من بينهم 7 من 

الرجال و2 فقط من النس���اء. وأما في اللج���ان األكاديمية، فإن 

تظاهرة في تل أبيب تحت شعار »الشعب يريد مساواة النساء«.
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