
ملحق نصف شهري يصدر عن

الثالثاء 2015/12/1م الموافق 19 صفر 1437هـ العدد 370 السنة الثالثة عشرة صفحـــ )6( ــةصفحـــ )5( ــة

كلمة في البـدايـة

هل إسرائيل
في طريقها ألن تصبح 

»دولة دينية«؟

يدعوكم لحضور ندوة مفتوحة عن المشهد السياسي 
اإلسرائيلي في ظل الهّبة الشعبية - سيناريوهات وآفاق

يشارك فيها كل من:

السيد محمد بركة- رئيس لجنة المتابعة
العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل

د. يوسف جبارين - حقوقي، عضو كنيست عن القائمة المشتركة

د. مهند مصطفى - باحث في مركز »مدار«

تدير الندوة: د. هنيدة غانم - المديرة العامة لمركز »مدار« 

وذلك اليوم الثالثاء 2015/12/1، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في مقر مركز 

»مدار« رام الله - الماصيون- بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

دعوة عامة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

مشروع قانون »إسرائيل كدولة 
قومية للشعب اليهودي« مرة أخرى!

 بقلم: أنطـوان شلحـت

يتبّين من آخر التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

بنيامين نتنياهو )خالل جلس���ة الحكومة األسبوعية أول من أمس األحد( 

أنه متمّس���ك بقرار إعالن الحركة اإلس���المية- الجناح الش���مالي برئاسة 

الش���يخ رائد صالح غير قانونية والذي يعني أن أي ش���خص ينتمي إلى 

ه���ذه الحركة من تاريخ اتخاذه )ي���وم 2015/11/17( فصاعًدا أو يقّدم لها 

ا للقانون وقد يتعّرض إلى عقوبة السجن.
ً
خدمات يعتبر مخالف

كما يتبين أنه بموازاة ذلك، ينوي رئيس الحكومة الدفع قدًما بإجراءات 

سن مش���روع القانون الذي يعّرف إس���رائيل بأنها »دولة قومية للشعب 

اليهودي«. 

وقال نتنياهو إن الدافع وراء الهّبة الشعبية الفلسطينية التي وصفها 

بأنها »إرهاب« هو رفض وجود إس���رائيل كدولة قومية للشعب اليهودي 

مهما تكن حدودها، مشيًرا إلى أن »العنصر الذي ينضم إلى هذا الرفض 

اآلن هو التطّرف اإلسالمي الذي ضرب باريس ولندن ومدريد ومالي حيث 

ال توجد مس���توطنات أو أراض متنازع عليها بل يوجد رفض أساس لوجود 

تلك المجتمعات الحرة والمستقلة والديمقراطية«. 

وتابع: »إننا نصر على حقنا في العيش في دولة يهودية وديمقراطية- 

دولة يهودية بصفتها الدولة القومية لشعبنا ودولة ديمقراطية تحترم 

جمي���ع مواطنيها بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وجنس���هم« )موقع 

رئيس الحكومة اإلسرائيلية على الشبكة(.

وقد ُيصاب البعض بالدهشة من جّراء أوجه التشابه إلى درجة التطابق 

ش���به الكامل بين ُمعظم ردات الفعل اإلس���رائيلية األخيرة على مشاركة 

الفلسطينيين في الداخل في الهّبة الشعبية الحالية، وبين أغلبية ردات 

الفعل على مش���اركتهم في هّبات ش���عبية س���ابقة وخاصة دورهم في 

االنتفاضة الثانية العام 2000.

 آخر على أن جوهر تعامل إسرائيل 
ً

غير أن أوجه الشبه هذه تشكل دليال

عتبر المقاربة األمنية السمة 
ُ
مع الفلس���طينيين في الداخل لم يتغّير، وت

األبرز المسيطرة عليه منذ ما بعد نكبة 1948. 

ينسحب هذا األمر على ردات الفعل الرسمية بقدر ما ينسحب على ردات 

الفعل الصادرة عن كثير من المحللين ومعاهد األبحاث في إسرائيل.

ويتجاه���ل أصحاب ه���ذه الردات في ش���به إجماع حقيق���ة أن قضية 

الفلسطينيين في الداخل جزء من القضية الفلسطينية. 

على الرغم من ذلك بالوس���ع أن نشير إلى أن بعض أصحاب ردات الفعل 

ش���خصوا أن إسرائيل فشلت في القضاء على الهوية الوطنية المشتركة 

بين الس���كان في حّيزات الوجود الفلس���طيني داخل إسرائيل وخارجها. 

وثبت م���رة أخرى أنه عل���ى الرغم م���ن »التطورات المس���تقلة« لمجاالت 

ه���ذا الوجود، فقد بقي ارتباط الفلس���طينيين قوًيا بماضيهم التاريخي 

وبهويته���م الفلس���طينية وبالعالقات العائلية، التي تولد مًعا ش���عوًرا 

بالتضام���ن يوضع موضع اختبار في كل مرة ينش���أ وضع ُيلحق أذى كبيًرا 

بحياة الفلسطينيين أو برموز وطنية ودينية مثل المسجد األقصى. 

ولقد ورد مثل هذا التش���خيص، على س���بيل المثال وليس الحصر، في 

س���ياق »تقدير موقف« جديد ص���ادر عن مجموعة باحثي���ن في »معهد 

أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب في أواخر تشرين األول 2015.

بيد أن هذا التش���خيص لم ُيفِض إلى أي اس���تنتاج خارج عن المألوف، 

واكتف���ت مجموعة الباحثين تل���ك بدعوة الحكومة اإلس���رائيلية إلى أن 

تدرس من جديد سياستها العامة حيال »األقلية العربية في إسرائيل«، 

وبصورة خاصة أن تس���ّرع وتوسع تنفيذ الخطوات التي ُبدئ بها من أجل 

»زيادة االندماج االقتصادي للسكان العرب«. وأشارت في الوقت ذاته إلى 

أن ه���ذه الموضوعات جرى بحثها ف���ي االجتماعات التي جرت في 21 أيار 

2015 بين رئيس الحكومة ورئيس القائمة المشتركة وعلى أساسها جرى 

وضع جزء ال بأس به من الخطط التي تنتظر التنفيذ. 

ا عن بع���ض األص���وات العربية في 
ً

ومث���ل ه���ذه الدعوة ص���درت أيض

الداخل إلى درجة تحميل أعضاء الكنيست العرب ولجنة المتابعة العليا 

مسؤولية تبعات هذه السياسة اإلسرائيلية. 

ويثب���ت إعالن نتنياهو اآلن أن���ه ماض قدًما في إجراءات س���ن »قانون 

إس���رائيل كدولة قومية للش���عب اليهودي« أن إس���رائيل ال تملك رغبة 

حقيقية ف���ي إنهاء حالة العداء بينها وبين المواطنين الفلس���طينيين، 

كونها تعرف أن إنهاء هذا العداء يتطلب منها التخلي عن صيغة النظام 

الحالي للدولة وإقامة نظام عادل وديمقراطي مكانه. 

من هنا تعمل إس���رائيل في مسارين ثابتين ومتوازيين لكبح المطالب 

القومية والسياس���ية للس���كان الفلسطينيين: المس���ار األمني )العصا( 

ومسار المكافآت االقتصادية )الجزرة(. 

ق وتيرة اس���تعمال هذين 
ّ
ومثلم���ا برهنا في أكثر من مناس���بة، تتعل

المسارين/ األداتين بالتصرف السياسي للفلسطينيين في إسرائيل من 

جهة، وباألوضاع السياسية واألمنية العامة من جهة أخرى.

ول���م يعد خافًيا أن ترجمة المس���ار األمني تتم بالمالحقة السياس���ية 

واألمنية الفردية للقيادات الفلسطينية وبالمالحقة الجماعية، خاصة في 

أوق���ات التوترات األمنية كما حدث إبان فترة الحرب األخيرة على غزة وما 

 إلى قرار إعالن الحركة اإلسالمية- الجناح 
ً

يجري خالل الهبة الحالية وصوال

الشمالي غير قانونية. 

ويتمثل الهدف األس���اس م���ن وراء هذا التعامل ف���ي منع قيام وحدة 

نضالية بين الفلس���طينيين داخ���ل الخط األخضر والفلس���طينيين في 

الضفة الغربية، ق���د تكون بداية اللتحام النضال السياس���ي لكل فئات 

الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية. وبالتوازي تلجأ إسرائيل إلى 

سياس���ات االحتواء بواسطة مسار السياس���ات االقتصادية- االجتماعية، 

خاصة مع رؤساء السلطات المحلية العربية وعدد من رجال األعمال العرب 

بغي���ة إيجاد نماذج نجاح على المس���توى البلدي وعلى مس���توى رجاالت 

ا دائًما بالموقف السياسي. 
ً
األعمال، ويكون هذا األمر مشروط

ويج���ب أال ينخدع أحد بصيغة »الدولة اليهودي���ة الديمقراطية« التي 

ا 
ً

ا لما اقتبس���نا أعاله، نظ���ًرا إلى أنه���ا هي أيض
ً
طرحه���ا نتنياه���و، وفق

تس���عى إلى رفع هوية إس���رائيل كدولة يهودية إلى مستوى دستوري 

عاٍل ومحّصن، وبالتأكيد دون أن يش���مل ذل���ك هويتها الديمقراطية في 

المرتبة نفسها. 

وال ش���ك في أن »الديمقراطية« هنا س���تكون ش���كلية تكّرس س���لطة 

األغلبية، وتخل���و عملًيا من أي التزام تجاه قي���م كونية عامة مثل حقوق 

اإلنس���ان والمس���اواة، وبالتالي من الواضح أن مثل ه���ذه »الديمقراطية« 

ا.  
ً
ليست حقيقية بتات

نتنياهو: أي تصعيد مع االتحاد األوروبي؟       )إ.ب.أ(

التقى رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياه���و مع وزيرة خارجية 

االتح���اد األوروب���ي، فدريكا موغيرين���ي، على هامش مؤتمر المن���اخ العالمي 

المنعقد في باريس، أمس االثنين. 

وأف���ادت صحيفة »هآرتس« في موقعه���ا االلكتروني بأن اللقاء كان قصيرا، 

وأن موغيرين���ي طلبت إيضاحات من نتنياهو ح���ول القرار الذي أعلن عنه أول 

من أمس، بتعليق االتصاالت مع االتحاد األوروبي حول الموضوع الفلس���طيني 

كرد فعل إسرائيلي على وضع إشارات على منتجات المستوطنات في األسواق 

األوروبية. 

وأعل���ن االتح���اد األوروبي في بيان أص���دره أمس أن العالقات مع إس���رائيل 

والفلس���طينيين جيدة وستس���تمر على هذا النحو. وأضاف البيان أن االتحاد 

األوروبي س���يواصل العمل مع إسرائيل والفلس���طينيين حول عملية السالم 

بواسطة الرباعية الدولية.

وقالت متحدثة باسم االتحاد األوروبي إن الدول األعضاء في االتحاد هي التي 

طلبت الحصول على توجيهات من المفوضية األوروبية بخصوص وضع إشارات 

على منتجات المس���توطنات. وأوضحت المتحدثة أنه »توجد وحدة رأي كاملة 

بين جميع الدول ال�28 األعضاء في االتحاد األوروبي حيال هذا الموضوع«.  

ويتوقع أن يزور إس���رائيل والسلطة الفلس���طينية وفد عن الرباعية الدولية 

في التاس���ع من كانون األول الحالي، وس���يلتقي مع مس���ؤولين إس���رائيليين 

وفلسطينيين للبحث مع الجانبين في سبل واحتماالت وقف الهبة الفلسطينية 

الحالية. ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن العمل 

م���ع وفد الرباعية الدولي���ة ال يتوقع أن يتضرر نتيجة ق���رار نتنياهو بتعليق 

االتصاالت مع االتحاد األوروبي.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، موشيه يعلون، أمس، إنه 

ال يوجد لجم أو تراجع في الهبة الفلس���طينية. وقال يعلون خالل مش���اركته 

ف���ي اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيس���ت، إنه »نرى تغيرا اآلن. 

واإلرهاب هو باألس���اس إرهاب أفراد. وهناك أيام تحدث فيها عمليات أكثر أو 

أقل، لكن ال يوجد لجم أو خفوت لهذا األمر«.

وأضاف يعلون »إننا نس���تخدم كافة الوس���ائل الموجودة بحوزتنا. والجيش 

اإلس���رائيلي يواص���ل العمل من أجل وق���ف هذه الموجة ومن���ع أية إمكانية 

للتصعيد«.  

وكان ضاب���ط كبير ف���ي قيادة الجبهة الوس���طى للجيش اإلس���رائيلي قال 

األس���بوع الماضي إن »األحداث األخيرة هي هب���ة محدودة النطاق«. وتوقع أن 

تس���تمر عمليات الطعن والدهس وإطالق النار التي ينفذها فلسطينيون في 

الش���هور المقبلة. وقال »إنني أقدر أن هذا الوضع س���يكون طويال وسيرافقنا 

لفت���رة. وال أرى أنه س���يخبو في الش���هور القريب���ة وال أعرف م���ا إذا كان هذا 

موغيريني طلبت إيضاحات من نتنياهو
بعد تعليقه االتصاالت مع االتحاد األوروبي
*يعلون: »نستخدم كافة الوسائل الموجودة بحوزتنا. والجيش اإلسرائيلي

يواصل العمل من أجل وقف هذه الموجة ومنع أي إمكانية للتصعيد«*

سيتطور إلى تصعيد أوسع«. 

وتطرق يعلون خالل لقاء مع مراس���لين عس���كريين، أمس، إلى نش���ر روسيا 

منظومة »إس- 400« الصاروخية المضادة للطائرات في س���ورية، وقال إنه تم 

التوضيح إلس���رائيل إن هذه المنظومة ال تهدد نشاطها الجوي في المنطقة. 

وتابع أنه »عندما علمنا بنش���ر هذه المنظومة، ت���م التوضيح أنها ال تهددنا، 

وغايتها ليس المس بحرية عملنا )النش���اط الجوي في سورية ولبنان(، ولذلك 

فإنه في التفاهمات مع الروس )تقرر أن( ال أحد يعرقل عمل اآلخر«. 

وأعل���ن يعلون أول من أمس أن طائرة مقاتلة روس���ية اخترقت األجواء التي 

تس���يطر عليها إس���رائيل في هضبة الجوالن المحتلة، وتوغلت لمسافة ميل 

واح���د، وأنه بعد إجراء اتصال مع الطيار الروس���ي تبي���ن أن االختراق جرى عن 

طريق الخطأ وبعد ذلك عادت الطائرة إلى األجواء السورية.  

وأشار يعلون إلى أنه توجد في سورية حاليا منظومات روسية أخرى مضادة 

للطائ���رات، بينها منظومة »إس. إيه- 22« وب���وارج تحمل صواريخ »إس- 300«، 

وهذه »ال تؤثر بحد ذاتها على حريتنا بالعمل. ويعمل س���الح الجو مثلما عمل 

قبل التواجد الروسي في سورية، وفقا لمصالحنا. ونحن نعمل وفقا للحاجة«. 

وكان نتنياه���و قد زار موس���كو في 21 أيلول الماض���ي، والتقى مع الرئيس 

الروس���ي، فالديمير بوتين. ورافق نتنياهو وفد من قيادة الجيش اإلسرائيلي. 

وبحسب تقارير صحافية إسرائيلية فإنه جرى االتفاق خالل هذه الزيارة على 

التنس���يق بين الجيشين اإلسرائيلي والروس���ي من أجل منع أي احتكاك بين 

الطيران الحربي للجانبين في سورية. 

توالت خالل األس���بوع األخير الش���بهات بالتحرش الجنسي ضد شخصيات 

عامة إسرائيلية. 

وأعل���ن عضو الكنيس���ت يان���ون ميغال، من ح���زب »البيت اليه���ودي«، عن 

اس���تقالته من عضوية الكنيس���ت، على خلفية شكاوى نس���اء ضده اتهمنه 

بالتحرش الجنس���ي بهن. وأبلغ ميغال رئيس حزبه ووزي���ر التربية والتعليم 

اإلس���رائيلي، نفتالي بينيت، بنيته باالستقالة، وقال إنه واثق من أنه ال يوجد 

جانب جنائ���ي في أفعاله، لكنه اعتبر أن هناك من تضرروا جراء س���لوكه في 

الماضي ولذلك قرر االستقالة من عضويته في الكنيست.

وج���اء إعالن ميغال عن اس���تقالته في أعقاب ادعاء أربع نس���اء، ثالث منهن 

عمل���ن معه في موق���ع »والال« االلكترون���ي، الذي كان رئي���س تحريره. وعقب 

بينيت، المتواجد ف���ي الواليات المتحدة، بالقول إنه »تلقيت بيان اس���تقالة 

يانون، وهذا عمل جدير. وآمل أن ينتهي بسرعة اإلجراء الذي يخوضه ويتمكن 

م���ن تخصيص وقته لعائلته ولمواصلة طريقه«. وكان ميغال قد اعترف خالل 

مقابل���ة تلفزيونه أنه يتعاطى المخدرات من نوع الماريحوانا أيضا، حتى بعد 

انتخابه للكنيست. 

وكانت الصحافية في »والال«، راحيلي روتنر، أول من كش���فت عن س���لوكيات 

ميغ���ال، من خ���الل كتابة تعليق عل���ى صفحتها في موقع »فيس���بوك«، يوم 

الثالثاء من األس���بوع الماضي، وأنه كان يتحرش بها بكالم ذي طابع جنس���ي، 

ويستخدم كلمات نابية.  

وعل���ى أثر ذلك رد ميغال بتعليق في »فيس���بوك«، لم ينف فيه االتهامات 

المنس���وبة إليها، بل أكدها. وق���ال في التعليق إنه »ب���ودي أن أعتذر بداية. 

وهن���اك أم���ور قيلت بي���ن أصدقاء قب���ل أن أصبحت عضو كنيس���ت وما كنت 

س���أكررها اليوم، وأطلب الصفح ممن تعرض لألذى جراء ذلك. ورغم ذلك، كنت 

أتوق���ع من صديق لحق به األذى مني أن يقول لي ذلك وأال يتوجه إلى ش���بكة 

التواصل االجتماعي«. 

وفي أعقاب روتنر كتبت في »فيس���بوك« عامل���ة أخرى في »والال«، تدعى أور 

ش���وكرون، أن ميغال لمس منطقة حساسة في جسدها، وأنه في أعقاب ذلك 

انقطع���ت صداقتهما. وقالت ام���رأة ثالثة إن ميغال كان يس���تخدم تعابير 

جنسية لدى حديثه معها.

وكش���فت القناة الثانية للتلفزيون اإلس���رائيلي، أول من أمس، عن امرأة 

رابعة تعرضت للتحرش الجنس���ي من جانب ميغال. وقالت هذا المرأة إنها 

عملت مع ميغال في مكان آخر ليس موقع »والال«. ويشار إلى أن ميغال عمل 

في قنوات تلفزيونية بينها القناة األولى. وأضافت أنها قررت الكش���ف عن 

تحرش ميغال بها في أعقاب قيام النس���اء الث���الث األخريات بذلك قبلها. 

وقالت إنها التقت مع ميغال في مكان عام قبل س���نتين وأنه قام بتقبيلها 

بصورة غير الئقة وعنوة. 

وجمع محققو الشرطة إفادات في هذه القضية، خالل األيام الماضية. وكانت 

الشرطة قد أعلنت، يوم األربعاء الماضي، أنها بدأت عملية تقصي حقائق في 

القضية، وأنه يشرف على ذلك رئيس دائرة المباحث في الشرطة. 

يش���ار إلى أنه في أعقاب الكشف عن س���لوكيات ميغال توالت ردود الفعل 

في الحلبة السياسية اإلس���رائيلية ونددت بسلوك ميغال. وقال وزير الدفاع، 

موش���يه يعلون، إن »المعلومة حول أنه ما زال بيننا من يتعاملون مع النس���اء 

على أنهن جسم وحسب هو أمر ال يحتمل، ويلزمنا جميعا بالعمل بشتى الطرق 

من أج���ل تقليص هذه الظاهرة إل���ى الحد األدنى الممكن. ووي���ل لنا إذا كنا 

متسامحين مع رجال يذلون ويحقرون ويتعرضون باألذى للنساء«. 

شبهات ضد ضابط شرطة كبير
أعلن قس���م التحقيقات مع أفراد الش���رطة التابع لوزارة العدل اإلسرائيلية 

)ماحش(، يوم األربعاء الماضي، أنه أجرى تحقيقا في اليوم نفس���ه مع ضابط 

شرطة إسرائيلي برتبة رفيعة حول شبهات بارتكابه مخالفات جنسية، وذلك 

اس���تمرارا للفضائح التي عصفت بجهاز الش���رطة قبل عدة شهور وأدت إلى 

استقالة أو إقالة سبعة من كبار الضباط.

وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية أن التحقيق الجديد م���ع الضابط جاء في 

أعقاب ش���كوى قدمتها ش���رطية، وادعت فيه���ا أن الضاب���ط المعروف على 

المس���توى القطري تحرش بها قبل خمس س���نوات. ونسبت الشكوى للضابط 

التفوه بعبارات ذات طابع جنسي تجاه ضابطة في الشرطة.

وس���محت الرقابة بالكش���ف عن هوية هذا الضابط، وتبين أنه رئيس وحدة 

»اله���ف 433«، وهي وحدة موازي���ة لمكتب التحقيق���ات الفدرالي األميركي 

)FBI(، الضابط روني ريتمان. وبش���بيه ريتمان بأن���ه قّبل الضابطة عنوة وأنه 

ثمل خالل حفل أقامته الشرطة وفقد السيطرة على نفسه وسلوكه.

وكان���ت محققو »ماحش« قد أدخلوا الضابطة إلى غرفة التحقيق مع ريتمان، 

حيث ج���رت مواجهة بينهما لفت���رة قصيرة. وفيما نفى ريتمان الش���بهات 

المنس���وبة إلي���ه، إال أن المحققين قال���وا إن المواجهة لم تب���رئ الضابط ولم 

تحسن فرصه في الدفاع عن نفسه.

لك���ن صحيفة »يديعوت أحرونوت« قالت، أمس، إن���ه في الوقت الذي اقتنع 

فيه محقق���و »ماحش« أن ريتمان ربما ارتكب األفعال المش���تبه بها، ورفضوا 

عرضه عل���ى جهاز »بوليغراف« لكش���ف الكذب، قام ريتم���ان بمبادرة ذاتية 

وأج���رى فحص »بوليغ���راف«، تبين منه، بعد س���ؤاله عن ادع���اءات الضابطة 

المش���تكية، أنه يقول الحقيق���ة وأن ال صحة لالدعاءات ض���ده. وفيما ال يزال 

تحقيق »ماحش« مس���تمرا ضده، قال ريتم���ان إن هناك مؤامرة ضده تحيكها 

جهات من داخل الشرطة. 

شبهات ضد حاخام 
تحرش بطالب

بدأت الش���رطة اإلس���رائيلية في إجراء تقصي حقائق ضد الحاخام مردخاي 

أل���ون، وهو أحد أب���رز حاخامي التي���ار الصهيوني – الديني، وذلك بش���بهة 

التح���رش الجنس���ي بحق أحد طالب معه���د ديني يدّرس فيه ه���ذا الحاخام. 

ويذكر أن ألون كان أدين بالتحرش الجنسي وارتكاب أعمال مشينة بحق طالبه 

قبل عدة سنوات. 

وع���ادت هذه القضي���ة لتتفجر من جدي���د اآلن، بعد أن كت���ب أحد تالميذ 

المعه���د الدين���ي في صفحته على »فيس���بوك« أن الحاخام أل���ون تحرش به 

مرتين. وكتب الطالب أن توقيت الكش���ف عن التحرش به يأتي على أثر الدعم 

أللون الذي أدين بمخالفات جنس���ية خطي���رة في الماضي وحكم عليه بالعمل 

لصالح الجمهور ولم ُيس���جن، وأن الحاخام عاد إلى ممارس���ة نشاط واسع في 

الوس���ط الديني اليهودي. وتطرق الطالب بش���كل خاص إلى الحاخام حاييم 

دروكمان، أبرز حاخامي الصهيونية الدينية والمس���توطنين، ألنه يمنح دعما 

واسعا أللون. 

ونقلت »يديعوت أحرونوت« عن مقربين من ألون قولهم إنه »إذا كانت هناك 

ش���كوى فإنه يجب التدقيق فيها، لكن يحظر أن ننس���ى أنه يوجد عش���رات 

الطالب الذي س���اعدهم في نق���اط هامة في حياتهم. وهذه مس���ألة تحليل 

وال يمك���ن معرفة ما الذي حدث فعال في الغرف المغلقة. ومقابل كل ش���كوى 

دمت ضده هناك عش���رات الطالب الذين ساعدهم في تجاوز فترات صعبة، 
ُ
ق

إلى جانب أنه سدد دينه للمجتمع«. 

فضائح جنسية تعصف بإسرائيل: عضو الكنيست
يانون ميغال »البيت اليهودي« يقدم استقالته!

مخطط إقامة بلدات يهودية 
جديدة في النقب يثير سجاال 

صاخبا في إسرائيل
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مات اليمين االسرائيلي.                                   )رويترز(
ّ
الهبة: تحّد لمسل

رسالة حادة إلى نتنياهو من منظمة بتسيلم:

صمتك على عمليات إعدام 
الفلسطينيين المرعبة في الشارع 

دعم مستهجن لها!
وجهت منظمة بتسيلم اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان رسالة وصفتها 

بأنها حاّدة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبته 

فيها بوقف اس���تخدام القوة الفتاكة ضد أشخاص فلسطينيين أضّروا 

أو حاولوا اإلضرار أو كانوا مشتبهين بهم باإلضرار بأشخاص آخرين في 

لون فيه خطًرا، كما طالبته بإيقاف متوالية 
ّ
الوقت الذي لم يعودوا يشك

اإلعدامات المرعبة في الشارع.

وق���ال بيان أصدرته ه���ذه المنظمة إن المدير التنفيذي لبتس���يلم 

حغاي إلعاد كتب في رسالته إلى رئيس الحكومة ما يلي:

»تس���مح الحكومة التي تترأس���ها بل وتش���ّجع أفراد الشرطة وحتى 

المدنيي���ن المس���لحين عل���ى التحّول إل���ى قضاة وجالدي���ن. ويدعي 

ه ال يوجد أّي تغيير في أوامر إطالق النار وأن قوات األمن 
ّ
المسؤولون أن

تؤّدي عملها ضمن اس���تخدام ق���وة معقولة ال تتج���اوز ما هو مطلوب 

ذي العملّي���ات، ويبدو بديهًيا أّن إطالق النار على ش���خص 
ّ
لوق���ف منف

ل خطًرا هو أمر غير قانونّي. لكن على أرض الواقع، فإن 
ّ
مصاب ال يش���ك

الدع���م الكامل لعمليات القتل غي���ر القانونّية التي تم توثيقها يعّبر 

يك 
ّ
كما يرس���خ ش���رعّية لواقع مختلف تماما في جوهره. في فترة تول

رئاس���ة الحكومة، تبلور واقع يب���دو ذا معيارّية جدي���دة، وينّص على 

���ه »يجب إطالق النار بقص���د القتل«، في أي حال، وفي أي وضع، حتى 
ّ
أن

عندما ال يعود المش���تبه به أو بها يش���كل أي خط���ر. إن هذا الواقع هو 

نتيجة مباشرة للخطاب الحماسي لدى مسؤولين في الحكومة وممثلين 

منتخبين في ائتالفكم، والذين يحوزون على دعم عبر صمتك. إن الفرد 

ين له نهاية واحدة فقط- اإلعدام 
ّ
الذي يدمج بين مظهر عربّي وبين سك

في الشارع«.

وأضافت الرس���الة أنه بالتزامن  مع توجيهه���ا إلى رئيس الحكومة، 

قام ش���رطي في القدس بإطالق الن���ار على فتاة في ال�16 من عمرها من 

 وبال حراك. وأطِلقت النار على 
ً
قلندي���ا بينما تمّددت على األرض مصابة

ى بعد أن أصيَبت من الرصاصة األولى 
ّ
ابن���ة خالها في نفس الحادث حت

وس���قطت مّما أّدى إل���ى قتلها. وفي اليوم الس���ابق، أطلق الجنود النار 

عل���ى فتاة من نابل���س وأردوها قتيلة، بعد أن أصيبت جّراء دهس���ها. 

تل في شهر تش���رين األول شابان وتواصل إطالق النار 
ُ
وفي القدس، ق

���ى إصابتهما. ف���ي كل من هذه الح���االت الخمس، يدور 
ّ
صوبهم���ا حت

طلقت النار 
ُ
الحديث حول أشخاص كانوا »مشلولي الحركة«، ورغم ذلك أ

عليهم مرات أخرى. من بين الخمس���ة، لق���ي أربعة مصرعهم وأصيبت 

واحدة بجروح بليغة. وس���واء دار الحديث عن أش���خاص حاولوا تنفيذ 

عملّية أم ال، فإن األمر ال يحجب الحقيقة المّرة وهي أن المسألة تتمحور 

حول تنفي���ذ إعدام في الش���ارع، دون قانون ودون محاكمة، وبش���كل 

فورّي وعلنّي، وهناك اش���تباه بأّن حاالت أخرى تنضّم إلى هذه الحاالت 

المذكورة.

وتابعت الرس���الة: إن القانون الجنائي لدولة إس���رائيل ألغى عقوبة 

اإلعدام عل���ى جرائم القتل منذ أكثر من س���تين عاًما، وذلك في العام 

1954. وعلى وج���ه الخصوص، لم ُينّص بأي حال على عقوبة اإلعدام في 

ق بالش���روع في قتل أو اعتداء خطير. وفي كلتا الحالتين، 
ّ
مسائل تتعل

حتى لو كانت هذه الس���لطة قائمة في القانون اإلسرائيلي، فإّن القرار 

بش���أنها يعود إلى المحاكم. و«إس���رائيل بيتنا«، الحزب الذي أخذ على 

عاتقه مسؤولّية تشريع األمر في االنتخابات األخيرة، فشل في محاولة 

تحري���ك األمر قدًما. وجمي���ع الكتل البرلمانّية باس���تثناء كتلة الحزب 

المذكور - 94 عضًوا في الكنيس���ت مقابل 6 أعضاء - صوتت ضد مشروع 

القان���ون. من يصمت في الوقت الذي تتص���ّرف فيه قوات األمن خارج 

نط���اق القانون، ال يمكنه أن يكون نظي���ف اليدين. ال يمكنك أن تقول 

إّن أذنيك لم تس���مع أو أن فمك لم يأمر. إن صمتك المتواصل في ضوء 

ح السياسة 
ّ

األحداث، إلى جانب الثناء العام على عمل قوات األمن، يوض

الت���ي تتبناها وتدعمها. كما أن صمتك في ضوء تصريحات وزير األمن 

الداخلي جلع���اد أردان، بأن »كل مخّرب يجب أن يعرف أنه لن ينجو من 

ذها« يصادق على هذه السياسة غير القانونّية. 
ّ
العملّية التي س���ينف

وصمتك بعد تنفيذ هذه السياسة هو دعم الحق.

وأكدت الرس���الة »أن موج���ة الهجمات ضد اإلس���رائيليين أمر مروع 

ها ملزمة 
ّ
وأن قوات األمن ملزمة بحماية الجمه���ور. وتبًعا للظروف، فإن

باس���تخدام القوة الالزمة لتحقيق هذا الهدف«. لكن في الوقت نفسه 

أكدت أنه يجب على أفراد الش���رطة والجنود أال يتصرفوا بمثابة قضاة 

وجالدي���ن وأن من يضغط عل���ى الزناد يتحّمل مس���ؤولّية أفعاله وفي 

نهاية المطاف فإّن رئيس الحكومة هو من يتحّمل المسؤولّية.

مات لحقوق اإلنس���ان في إس���رائيل قد أصدرت في 
ّ
وكانت عدة منظ

وقت سابق بيانا أكدت فيه أن دعوة الّسياسيين اإلسرائيليين لعناصر 

رطة والجنود إلى القتل بداًل من االعتقال هي استباحة دماء.
ّ

الش

وجاء في هذا البيان: »منذ بداية جولة العنف الحالية، نشهد ظاهرة 

خطيرة إلطالق النار بهدف قتل فلس���طينيين مس���وا بإسرائيليين أو 

به بهم في ذلك. ويدور الحديث عن سلس���لة حاالت تّم توثيقها 
ُ
اش���ت

ونشرها، تثير مخاوف من أن النهج الذي تّم اختياره للتعامل مع هذه 

الحاالت هو األس���وأ، وبهذا كانت النتيجة قاتلة أو لألس���ف ال لزوم لها. 

في الحاالت التي كان المشتبه بهم يهوًدا لم ُيطلق الّرصاص عليهم.

هناك ساسة ومس���ؤولون في الش���رطة، ال يعملون على تهدئة الجو 

العام العاصف، بل على العكس من ذلك يدعون علنا   إلى قتل المشتبه 

بهم دون محاكمة، وأن يقوم المدنّيون بحمل الس���الح. هذا على سبيل 

قل على لس���ان اللواء موشيه إدري، قائد شرطة لواء القدس، 
ُ
المثال، ما ن

 من يطعن اليهود أو يصيب أبرياء بأذى - حكمه القتل«. وقال 
ّ

قائال: »كل

وزي���ر األمن الداخلي إردان »كل مخّرب علي���ه أن يعرف أنه لن ينجو من 

العملية الموش���ك على تنفيذها«. وقال عضو الكنيست يائير لبيد »من 

د جزء كبير 
ّ
ا يجب إطالق النار علي���ه وقتله«. وتجن

ً
ا أو مفك

ً
ُيخرُج س���كين

من وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لتعزيز نهج مماثل، والمصادر المسؤولة 

التي من المفترض أن تراقب عمل الشرطة – مثل النيابة العامة وقسم 

ا في  مواجهة هذه األمور.
ً
التحقيقات مع الشرطة - لم تحّرك ساكن

ال خ���الف حول خطورة األح���داث الحاصلة في األي���ام األخيرة، وحول 

الحاجة إلى حماية الجمهور من الطعن وغيرها من الهجمات. لكن يبدو 

أنه في حاالت كثيرة جدا، بدال من التصرف بطريقة تتناس���ب وطبيعة 

كل حدث، يهرع رجال الش���رطة والجنود إلى إطالق النار بقصد القتل. 

إن الدعم السياس���ّي والش���عبّي لهذه العمليات يعني استباحة دماء 

الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية وإسرائيل.

بدال من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية 

)بم���ا فيها القدس الش���رقية( وقطاع غزة، على الحكومة اإلس���رائيلية 

العم���ل على إنهاء واقع القم���ع المتواصل واليومي لم���ا يقارب أربعة 

ماليين إنس���ان يعيش���ون من دون أي أمل في التغيير، وفي غياب أفق 

بإنهاء االحتالل والعيش بحرية وكرامة«.

ووقع���ت البي���ان المنظم���ات التالي���ة: جمعية حق���وق المواطن في 

إس���رائيل؛ أمنس���تي إنترناش���يونال )منظم���ة العفو الدولي���ة(- فرع 

إسرائيل؛ بتسيلم؛ غيشاه )مسلك(؛ اللجنة العاّمة لمناهضة التعذيب 

في إس���رائيل؛ هموكيد - مرك���ز الدفاع عن الفرد؛ ي���ش دين- منظمة 

وعي���ن لحقوق اإلنس���ان؛ عدالة- المركز القانون���ّي لحقوق األقلّية 
ّ
متط

العربّية في إسرائيل؛ أطباء لحقوق اإلنسان- إسرائيل.

يبدو أن ثمة تباينا في المواقف بين الحكومة اإلسرائيلية وجهازها األمني، 

الذي يضم وزارة الدفاع والجيش وجهاز األمن العام )الش���اباك(، فيما يتعلق 

بتعامل إسرائيل مع الهبة الفلسطينية الشعبية الحالية.

وآخ���ر التطورات في هذا الس���ياق كان إعالن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامي���ن نتنياهو، خالل اجتماع وزراء ح���زب الليكود، أول من أمس األحد، أنه 

»لن تكون هناك أي عملية تس���ليم مناطق للفلسطينيين، ال 40 ألف دونم، وال 

عشرة آالف وال حتى مترا واحدا«.

وقالت وس���ائل إعالم إس���رائيلية إن تصريح نتنياهو هذا ج���اء في أعقاب 

معارضة وزي���ر الزراعة، أوري أريئيل، من حزب »البي���ت اليهودي«، والوزيرين 

أوفي���ر أكونيس وحايي���م كاتس، من حزب الليكود، لخط���وة كهذه، كما لو أن 

نتنياهو يأبه برأيهم، أو يأبه على األقل برأي أكونيس وكاتس. 

وج���اء هذا التصري���ح من جانب نتنياه���و في أعقاب نش���ر صحيفة »مكور 

ريش���ون«، المقربة منه، ي���وم الجمعة الماضي، تقريرا قال���ت فيه إن »اإلدارة 

المدني���ة« بل���ورت خط���ة، بإيعاز م���ن نتنياهو، تقضي بتس���ليم الس���لطة 

الفلس���طينية 40 ألف دونم في المنطق���ة C في الضفة الغربية، تعادل 6ر%1 

من مس���احة هذه المنطقة الخاضعة لس���يطرة إس���رائيلية إدارية وعسكرية 

كامل���ة، وذلك في مقابل تهدئ���ة الوضع األمني وإنهاء الهبة الفلس���طينية 

واعتراف أميركي »بحق« إسرائيل في البناء في الكتل االستيطانية.

وكان���ت تقارير إس���رائيلية تحدثت عن أن وزير الخارجي���ة األميركي، جون 

كيري، أبلغ نتنياهو خالل زيارته إلس���رائيل، في بداية األس���بوع الماضي، بأن 

الواليات المتحدة لن تعترف بذلك.

وبرغم صعوبة معرفة الجهة التي س���ربت هذه »الخط���ة«، لكن على األرجح 

أنها ُس���ربت من مكتب نتنياهو، ألن الصحيفة اقتبست توضيحات حولها من 

مقربي���ن من نتنياهو، وأكدت أنها ل���ن تنفذ في أعقاب نتائج لقاء نتنياهو – 

كيري والرفض األميركي لمنح شرعية لالستيطان. 

رغ���م ذلك، ترددت خالل األس���بوع الماضي في إس���رائيل تقارير حول خطة 

أعدها الجيش اإلس���رائيلي وتحدثت عن »مبادرات نية حسنة«، بينها تسليم 

مناط���ق في الضفة الغربية للس���لطة الفلس���طينية، وأس���لحة ألجهزة األمن 

الفلسطينية وسيارات مدرعة وإطالق سراح أسرى، وتم نفي احتمال تنفيذها 

في الوقت الراهن. 

احتجاز جثامين شهداء
قال موقع »وال���ال« االلكتروني، األحد، إن أحد المواضيع المختلف حولها بين 

الحكومة وجهاز األمن في إسرائيل هو استمرار احتجاز إسرائيل لجثامين 28 

شهيدا من بين الشهداء الذين سقطوا خالل الهبة الحالية، التي اندلعت في 

مطلع تشرين األول الماضي. 

وبحس���ب موقع »والال«، فإن الحكومة اإلسرائيلية تعتبر أن استمرار احتجاز 

جثامين الشهداء يشكل رادعا وأداة ضغط يمارسها االحتالل على عائالتهم 

م���ن أجل منع وقوع عمليات أخرى، بينما يرى جهاز األمن اإلس���رائيلي، جيش 

االحتالل والش���اباك، في اس���تمرار احتجاز الجثامين خط���وة تقود إلى »أجواء 

سلبية« أكثر تطرفا وتغذي »التحريض« بين الفلسطينيين.   

وعلى خلفية اس���تمرار احتجاز جثامين الش���هداء الفلس���طينيين، حذرت 

جهات أمنية خالل مداوالت لتقييم الوضع، جرت خالل األس���بوع الماضي، من 

حدوث قطيعة بين شيوخ الحمائل الكبرى في الضفة الغربية وضباط كبار في 

الجيش اإلس���رائيلي ومسؤولين أمنيين، وبش���كل خاص في منطقتي الخليل 

وبيت لحم.

وقال أحد ضب���اط االحتالل إن اس���تمرار احتجاز جثامين الش���هداء »يمس 

بشكل دراماتيكي بمكانة الشيوخ داخل الحمائل وبقدرتهم على التوجه إلى 

ش���خصيات مركزية داخل حموالتهم«، واعتب���ر أن »هذا األمر يمارس ضغوطا 

على الجميع، وخاصة على المستوطنين، ويشكل خطرا على جميع األطراف«.

صدام بين الوزراء والجيش
يطلق الوزراء في حكومة اليمين المتطرف اإلس���رائيلية تصريحات منفلتة، 

مثل المطالبة بش���ن عملية عس���كرية على غرار عملية »الس���ور الواقي«، التي 

اجتاح فيها الجيش اإلس���رائيلي الضفة الغربية بصورة وحش���ية، في نيسان 

العام 2002. 

وال تنحص���ر مثل هذه التصريحات ف���ي وزراء »البيت اليهودي« الذي يعتبر 

أنه يمثل المس���توطنين، وإنم���ا يطلقها أيضا وزراء من ح���زب الليكود، مثل 

الوزير يس���رائيل كاتس. ويشار إلى أن المستوطنين ممثلون بشكل كبير في 

الليكود وداخل لجنته المركزية. 

وكانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي قد نقلت، األسبوع الماضي، عن رئيس حزب 

»البيت اليهودي« ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، قوله خالل اجتماع 

لنش���طاء في حزب���ه، إن »بيبي )أي نتنياهو(، تراجع عن أقواله بش���أن خطوات 

أحادية الجانب فقط بعد أن أطلقت عليه رصاصة بين عينيه«.

وف���ي أعقاب ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو وّبخ بينيت خالل 

محادثة هاتفية بينهما، يوم االثنين الماضي، وقال له إن »األقوال المنسوبة 

إليك ليست مناسبة، كما أنها تتناقض بالكامل مع الحقائق«. 

من جهة أخرى، قرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية 

واألمنية )الكابينيت(، خالل اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، السماح 

للجيش اإلس���رائيلي بفرض طوق أمني كامل على قرى فلسطينية في الضفة 

الغربية لغرض إجراء عمليات بحث وتفتيش عن منفذي عمليات أو أش���خاص 

وردت معلومات استخباراتية تفيد بأنهم يعتزمون تنفيذ عمليات. 

لك���ن تحقيقا أجرت���ه صحيفة »هآرت���س«، أظهر أن الجي���ش يمارس هذه 

السياس���ة ويفرض طوقا أمنيا على ق���رى فلس���طينية، وأن التعليمات بهذا 

الخصوص تؤك���د أن قرار فرض الطوق يتخذه الضب���اط الميدانيون وال حاجة 

لمصادقة الحكومة عليه، وأنه لم تصل إلى الجيش تعليمات بهذا الخصوص 

من الكابينيت. 

وفي الس���ياق ذاته، طالب الوزير يس���رائيل كاتس، ف���ي مقابلة متلفزة 

أجراها معه موقع »يديعوت أحرون���وت« االلكتروني، يوم الجمعة الماضي، 

بفرض طوق أمني على أي قرية فلس���طينية يخ���رج منها منفذ عملية ضد 

أهداف إسرائيلية.

وأظه���ر تحقيق »هآرتس« أنه ف���ي أعقاب أقوال كاتس، س���ارع مصدر في 

مكتب نتنياهو إلى إبالغ المراس���لين اإلس���رائيليين بأنه تم فرض طوق أمني 

ش���امل ومحكم على قرية بيت أمر في أعقاب عملية دهس س���تة جنود، وأنه 

جرى فرض هذا الطوق في أعقاب قرار الكابينيت.

كذلك تبين م���ن التحقيق الصحافي أن الجي���ش، وفقا لما أكده ضباط، 

ل���م يفرض طوقا محكما على بيت أمر، وإنم���ا جرى إغالق المدخل الرئيس 

للقرية الذي يفضي إلى ش���ارع رقم 60، أي شارع القدس – الخليل، وأبقى 

الجيش مدخل القري���ة باتجاه الغرب، والذي يوص���ل إلى قرية صوريف، 

مفتوحا.

وأش���ارت تحليالت إس���رائيلية إلى أن أداء الحكومة على هذا النحو نابع من 

ضغوط يمارسها وزراء »البيت اليهودي« والليكود على نتنياهو ووزير الدفاع، 

موشيه يعلون، وبالتالي على الجيش اإلسرائيلي، من أجل تصعيد الممارسات 

ض���د الفلس���طينيين، وذلك على ض���وء التقارير التي تتح���دث عن محاوالت 

الجيش لمنع تصعيد كهذا.

ورأى المحلل العس���كري في »هآرتس«، عاموس هرئيل، أنه »يرجح أن يشن 

الجيش اإلس���رائيلي عملية عسكرية كبيرة في منطقة الخليل عاجال أم آجال«، 

وأشار إلى أنه »برغم أن الجيش ضاعف حجم قواته في منطقة الخليل ويجري 

عمليات تفتيش وتدقيق في وثائق المس���افرين في السيارات لدى خروجها 

إلى ش���وارع رئيس���ة في جنوب الضف���ة، إال أنه ما زال من الجائ���ز االعتقاد أن 

استمرار العنف لن يسمح للجيش باالكتفاء بذلك«.

وأردف هرئي���ل أن »عملية كبي���رة يكون مصدرها الخلي���ل يمكن أن تدفع 

الجيش إلى عملية تش���مل فرض حظر تجول على قس���م م���ن أحياء المدينة، 

وعملي���ات تفتيش من بيت إل���ى بيت واعتقاالت جماعية، حت���ى لو أن هيئة 

األركان العامة ليست متحمسة لخطوات كهذه«. 

وأضاف أنه »لدى المس���توى السياسي توجد اهتمامات أخرى، أولها يتعلق 

بالضغط السياس���ي الذي يمارس���ه اليمين، من جانب المس���توطنين، وحزب 

’يسرائيل بيتينو )إس���رائيل بيتنا(’ في المعارضة، وباألساس من جهة كتلة 

البيت اليهودي من داخل االئتالف والكابينيت« من أجل ش���ن عملية »السور 

الواقي 2« ووضح نهاية للعمليات »إلى األبد«. 

ووفق���ا لهرئيل فإن هيئة األركان العامة للجيش اإلس���رائيلي تش���كك في 

ذلك، ويقول ضباط فيها إنه »لو كنا نرى عمليات عس���كرية ستؤدي إلى نتائج 

كهذه لكنا نفذناها«. 

ويداف���ع يعلون ع���ن الجي���ش وموقفه أم���ام تهجمات اليمي���ن المتطرف 

والمس���توطنين ويتهمهم بأنه���م »دجالون« وأن »هناك م���ن يقولون دعونا 

نوجه ضربة شديدة )للفلسطينيين( اآلن. هذه أقوال ال يوجد خلفها أي أساس 

أو تفكير أو ترجيح للرأي«.

»غياب صندوق أدوات جديد«
كت���ب الباحثان في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب، كوبي 

ميخائيل وأودي ديكل، في مقال نش���راه يوم الخميس الماضي، أن »الكثيرين 

في الجمهور اإلس���رائيلي، وبضمنهم سياسيون وشخصيات عامة، يواجهون 

صعوبة ف���ي التعامل مع واقع متواصل إلرهاب الس���كاكين والدهس وإطالق 

النار. وفي الوقت نفسه، يطالب الكثير بتنفيذ خطوات أكثر ضد هذه الظاهرة 

ويع���ودون إلى صندوق األدوات القديم والمعروف، الذي كان ناجعا وذا عالقة 

بالواق���ع خالل س���نوات االنتفاضة الثاني���ة، عندما واجهت إس���رائيل إرهابا 

منظما«.

وأش���ار الباحث���ان إلى أن الهب���ة الحالية ال تش���به االنتفاض���ة الثانية، ألن 

الهبة الحالية تفتقر برأيهما إلى تنظيم ويحركها أفراد، ال يس���تخدمون في 

غالبي���ة األحداث س���الحا ناريا، إضافة إلى أن »األغلبية المطلقة« من الس���كان 

الفلس���طينيين، ف���ي الضف���ة الغربي���ة والقدس الش���رقية، ليس���ت ضالعة 

ف���ي العملي���ات والمواجهات، كم���ا أن العمليات الفلس���طينية وردود الفعل 

اإلس���رائيلية »تعمل ضد مصالح أساس���ية لدى أغلبية السكان الفلسطينيين 

وتشّوش مجرى حياتهم«.  

واعتبر الباحثان أن »حقيقة أن كثيرين من منفذي العمليات هم أوالد وفتية 

تدل على تفتت المبنى االجتماعي والقيادي للمجتمع الفلس���طيني وأنظمة 

الكبح األخالقية. وفي واقع تضعف فيه البنية االجتماعية والسياس���ية، وفي 

ظل اإليحاءات الدينية السلفية – الجهادية، وعلى خلفية غياب أفق سياسي، 

فإن التحريض المنهجي والممأس���س لقيادة الس���لطة الفلس���طينية يشكل 

قاعدة خصبة لتأثير الرسائل المشجعة على تنفيذ عمليات إرهابية ونشرها 

في الشبكات االجتماعية«. 

وأضافا أن »أبناء الش���بيبة، الذين يعيش���ون الواقع االفتراضي في الشبكات 

االجتماعية، يتغذون من إيحاء أبطال الجيل الجدد، وهم الشبان الذين أمسكوا 

س���كينا وآمنوا ب���أن طعن اليهودي وقتل���ه، وإن كان الثمن حياتهم، هو عمل 

جدير«.   

وعل���ى ضوء هذه الرؤية للوضع الفلس���طيني، اعتبر الباحثان أن »إس���رائيل 

فشلت في السنوات األخيرة في وضع صندوق أدوات جديد، يكون مالئما لروح 

الفترة، ويركز على ممارس���ة جهود اقتصادية، اجتماعية، تربوية وإدراكية، 

بعدة وسائل من بينها الميديا الجديدة«. 

وتابعا أن »واقع الس���نوات األخيرة قمع نمو وتطور قيادة فلسطينية محلية، 

منصتة لضائقة الس���كان، وشرعية وتشكل عنوانا للتحدث مع إسرائيل ولجم 

العن���ف. وبغي���اب أدوات جديدة وف���ي الوقت الذي ال توجد فيها اس���تجابة 

مالئمة للقضية الفلسطينية، تظهر جليا العودة إلى صندوق األدوات القديم، 

ويوجد في إس���رائيل من يدفعون إلى إعادة تدوير خطط مثل ’السور الواقي’ 

الت���ي تبلورت للرد على وضع مختلف من أساس���ه وتطبيقه���ا قد يوضح أنها 

صفقة سيئة«.

ورأى الباحثان أن »الضغوط التي تمارس على المستوى السياسي وجهاز 

األمن للقي���ام بعمل ما، بمعنى القيام بإجراءات حاس���مة س���تغير قواعد 

اللعبة، من ش���أنها أن تمس بقدرة المستوى السياسي على ترجيح الرأي، 

وأن تؤدي إل���ى تقويض ضبط النفس ورد الفعل المس���ؤول الذي يمارس 

حتى اآلن ودفع���ه إلى تبني منطق عمل ليس مالئما لجوهر موجة اإلرهاب 

الحالية«.    

تباين بين مواقف حكومة نتنياهو والجيش اإلسرائيلي إزاء الهبة الشعبية!
*تحليالت إسرائيلية: هذا التباين برز على نحو خاص في ضوء مطالبة المستوطنين واليمين المتطّرف بسحق الهبة الفلسطينية*
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إن قضايا شعبنا شمولية ومتداخلة، فنحن أهل الوطن 

األصلي���ون، مجموع���ة قومية تناضل م���ن أجل الحقوق 

القومي���ة )االعت���راف بها كمجموعة قومي���ة وأصالنية 

ب���ن التاريخي مثل النكب���ة ومصادرة 
ُ
واالعت���راف بالغ

األراضي وإقامة مؤسس���ات قومي���ة وغيرها من الحقوق 

الجماعية والتاريخية(، ونحن مجموعة مواطنين تناضل 

من أج���ل الحقوق المدنية )التش���غيل والصحة والرفاه 

والس���لطات المحلي���ة وغيره���ا(، ونحن جزء من ش���عب 

 منذ الع���ام 67 ومهّجر في أصق���اع األرض منذ 
ّ

محت���ل

العام 48 ونرى لزاًما أخالقي���ا وقومًيا ومدنًيا أن نناضل، 

من موقعنا المتمّيز، وبالشراكة مع القوى التقدمية في 

الشارع اإلسرائيلي، من أجل تحقيق حقوقه المشروعة. 

وفي الوقت ذاته لدينا موقع للتأثير في س���ائر القضايا 

العام���ة في إس���رائيل كقضاي���ا الديمقراطية والعدل 

االجتماع���ي )من أجل المس���اواة االقتصادية( والتقدم 

االجتماعي )من أجل المساواة بين الرجل والمرأة وسائر 

القضايا االجتماعية(.

هن���اك من يقت���رح علين���ا التنازل عن س���احة نضال 

والتركي���ز في غيرها. ه���ذا الطرح غير مقب���ول أخالقيا 

ومبدئًيا ألنه يعني إدارة الظهر لقضية أو قضايا عادلة، 

ا. وتكفي 
ً
وغي���ر مقبول عملًيا ألن قضايان���ا مترابطة حق

هذه األيام داللة حيث أن تصعيًدا في المناطق المحتلة 

أّدى الى اختن���اق الهامش الديمقراطي هنا والتضييق 

عل���ى المواطنين العرب في كل مناح���ي الحياة. كما أن 

تركيز مليارات الشواكل في يد حفنة من رؤوس األموال 

ورصد المليارات للعس���كرة واالس���تيطان يعني عملًيا 

ضرب كل الفقراء وعلى رأسهم المواطنون العرب )ثلثا 

األطفال الفقراء في إسرائيل هم عرب!(.

ا، وه���و مطالبتنا 
ً

وهن���اك اتجاه آخ���ر غير مقبول أيض

بالمراوحة في الش���عار السياس���ي فق���ط دون تحقيق 

إنجازات، وطرح القضايا الكبرى والقفز عن الهّم اليومي 

للناس البس���طاء، بحجة أننا لن نتق���ّدم قْيد أنملة دون 

 القضايا الكبرى. وهذا الطرح قاصر عن إعطاء تبرير 
ّ

حل

للتقّدم المنهجي للمواطنين العرب منذ وقف مصادرة 

األراضي بالجملة، إلى االعت���راف بالقرى غير المعترف 

به���ا في الجلي���ل، واالعتراف بعش���ر قرى ف���ي النقب، 

والتقّدم البطيء في تش���غيل العرب في المؤسس���ات 

الرسمية وزيادة عدد الطالب العرب بالجامعات، وغيرها. 

بل أقول أكثر من ذلك بأن الجمهور يرفض بالفطرة كل 

ع عن الهّم اليومي للناس، ألن من ال يحمل هم 
ّ
م���ن يترف

الناس فالناس لن تحمل همه، كما قلنا مرارا وتكرارا.

لق���د دأبت كل الحركات الوطنية في العالم على الربط 

بين الهّم القومي- السياس���ي والهّم اليومي- المدني، 

وإال فس���تصبح القضي���ة الوطنية حكًرا عل���ى الطبقات 

الميس���ورة، بينما يكتفي اآلخرون بسّد رمق أطفالهم. 

والتوّجه الوطني الصحي���ح هو الربط بين كافة القضايا 

والنضال في كل المواقع.

التحضير للخطة االقتصادية
في معركة االنتخابات األخيرة تحّدثنا عن خطة عشرية 

إلغ���الق الفجوات بين المواطنين الع���رب واليهود، ومن 

ب 62 مليار شيكل! 
ّ
أجل إغالق هذه الفجوات فاألمر يتطل

وفْور دخولنا الكنيست باشرنا بهّمة عالية باالتصال مع 

وزير المالية موش���يه كحلون وكافة العاملين في وزارة 

المالية كي نطرح خطة خاصة بالمواطنين العرب.

إن هذا التوّجه المباش���ر الذي استغرق أربعين جلسة 

مع كبار الموظفين، منها عش���ر جلسات مع وزير المالية 

وجلس���تان مع رئيس الحكومة نتنياه���و، أدى إلى بناء 

خطة كبيرة خاصة بالجمهور العربي.

وعندما أقول بأننا س���عينا من أجل ذلك، فأنا أتحدث 

ع���ن القائم���ة المش���تركة بتع���اون كامل م���ع اللجنة 

القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومؤسسات 

المجتم���ع المدني، مثل مركز »مس���اواة« ال���ذي له باع 

طويل في قضايا ميزاني���ة الدولة بقيادة مديره جعفر 

ف���رح، وجمعية »س���يكوي« التي تق���ّدم تقارير مهنية 

للمؤسس���ات الرس���مية، وق���د كان عنوانن���ا المهن���ي 

االقتصادي عالء غنطوس.

ُيظهر قس���م الميزاني���ات ف���ي وزارة المالية والبنك 

المركزي معطيات حول الضرر الذي س���يلحق باالقتصاد 

في المستقبل اذا لم يتم دمج المواطنين العرب بسوق 

العم���ل. إذن فهناك قناع���ة متصاعدة به���ذا االتجاه 

ولكنها تصطدم بالعقلية والبنية العنصرية للدولة.

وليس���ت لدينا أوهام ح���ول طبيعة ه���ذه الحكومة، 

وعدائها الس���افر للجماهير العربي���ة. ولكن التناقض 

في هذه المس���ألة هو أّن سياس���ة التهميش والتمييز 

العنصري، بآثارها االجتماعية واالقتصادية المعروفة، 

تم���ّس بمجم���ل االقتص���اد اإلس���رائيلي. وق���د وصلت 

الجه���ات المهنية ف���ي الحكومة إلى اس���تنتاج مفاده 

أنه دون إح���داث تحّول ج���ذري في أوض���اع الجماهير 

العربية واليهود المتزمتين )الحريديم( فإّن االقتصاد 

اإلسرائيلي س���يذهب إلى مزيد من التدهور ومزيد من 

التدني حس���ب المعايير العالمية، ال س���يما مؤش���رات 

منظم���ة التع���اون االقتص���ادي )OECD(. وم���ن واجبنا 

اس���تغالل هذا التناقض لما يخدم مصلحة جماهيرنا، 

 طريقها 
ّ

 األجيال الشابة التي تكافح من أجل شق
ً
خاصة

في الحياة. هذا مع العلم بأّن طبيعة حياة شرائح واسعة 

م���ن »الحريديم« تح���ول دون اندماجهم في االقتصاد، 

م والعمل واإلنتاج.
ّ
بينما يريد المواطنون العرب التعل

وبالعم���ل المثابر من قب���ل القائمة المش���تركة تّم، 

خ���الل نصف الس���نة األخي���رة، إعداد خطة ف���ي وزارة 

المالي���ة، وبفضل المفاوض���ات المنهجية تّم تطويرها 

بشكل جذري، وأسمها الرسمي: »برنامج شمولي للدمج 

االقتصادي للمجتمع العربي من خالل آليات تصحيحية 

لمنظومة توزيع الميزانيات«.

ه���ذه الخطة تختلف عن الخط���ط الحكومية التي تم 

ا، حيث ال يتم الحديث عن خطة خماسية 
ً
إعدادها سابق

تخص���ص ميزانيات إضافية مؤقت���ة للمواطنين العرب 

إنم���ا عن توّجه تصحيح���ي آلليات توزي���ع الميزانيات. 

وتنوي، حس���ب المقّدمة المعلن���ة للخطة، تغيير آليات 

توزيع الميزانيات العادية في المجاالت المختلفة.

صحي���ح أن ميزانية الدولة للعامين 2015 و2016 ُمّررت 

قبل اتخاذ قرار حكومي بشأن هذه الخطة، إال أنه يمكن 

دمجها خالل الش���هر القادم ألنه���ا عبارة عن تغييرات 

داخل بني���ة الميزاني���ة ذاته���ا، ال���وزارات والمكاتب 

الحكومي���ة. هذا هو التقييم المهني، ولكن األمر يبقى 

ا بص���دق النوايا، وهذه الجملة »ص���دق النوايا« 
ً
متعلق

كتب في هذا المق���ال، ألنها 
ُ
ترافقن���ا مع كل جمل���ة ت

 ما ُيكتب هنا.
ّ

الجملة الشرطية لتنفيذ كل

طة نحو 50 آلية توزي���ع مركزية بضمنها 
ُ
تش���مل الخ

آلي���ات تفضيل ترف���ع نس���بة الميزاني���ة المخصصة 

للمواطني���ن الع���رب إل���ى 30% حت���ى 40% في بعض 

البنود بهدف التعويض عن التمييز المس���تمر الالحق 

بالمواطنين العرب منذ قيام الدولة إلى يومنا هذا.

ال ش���ك ف���ي أّن تحس���ين آلي���ات التوزيع م���ن آليات 

ا س���يضمن 
ً
تمييزي���ة إلى آلي���ات توزي���ع أكثر إنصاف

تحويل ميزانيات كبيرة للمجتمع العربي. مثاًل، يحصل 

المواطن���ون العرب على 7% من ميزاني���ات المواصالت 

العام���ة. الخطة الجدي���دة تحوي تغيي���ًرا جدًيا آلليات 

التوزيع يضمن تحويل مئات ماليين الش���واكل لصالح 

المواطني���ن الع���رب، باإلضافة إلى تحوي���ل المزيد من 

خط���وط المواصالت العام���ة إلى البل���دات العربية كل 

س���نة. في مج���ال التعليم تكش���ف الخط���ة الجديدة 

ا كبيًرا يصل إلى عش���رات النس���ب المئوية في 
ً
تميي���ز

تخصي���ص الميزانيات، ويحّول توزي���ع الميزانيات إلى 

آلية تصحيحية. وبس���بب ضخامة ميزانية وزارة التربية 

والتعلي���م فإن هذا التغيير س���يضمن تحويالت مالية 

ضخمة إلى جهاز التعليم العربي سنوًيا.

إن تغيير آليات توزيع الميزانيات هو تغيير جوهري 

من اجل إغالق الفجوات بين المواطنين العرب واليهود.

بنود الخطة بالتفصيل
)*(  التربية والتعلي���م – تصحيح التمييز الكبير في 

توزي���ع الميزانيات ف���ي الجوانب التالي���ة: الحضانات، 

التعليم االبتدائي، التعليم اإلعدادي، التعليم الثانوي 

والتربية الال منهجية.

)*( البنى التحتية، الشوارع والصرف الصحي- الهدف 

هو إغالق الفجوات بين البلدات العربية واليهودية، بما 

يشمل 30-40% من الميزانية الحكومية إلغالق الفوارق، 

وتحسين الطرق البلدية التي تخدم البلدات العربية.

)*( المواصالت العامة – اله���دف هو إغالق الفجوات 

الكبي���رة بين البل���دات اليهودية والعربي���ة، من خالل 

سياسة تفضيلية تزيد من حصة البلدات العربية.

)*( التش���غيل – بما يش���مل تحس���ين آليات التوزيع 

لتطوير الصناعة.

)*( السلطات المحلية- مواءمة )»ماتشينغ«( متعددة 

وتوزيع الضريب���ة البلدية )األرنونا( الحكومية بش���كل 

أكثر عدال.

)*( اإلس���كان – تخصيص ميزانيات لتنفيذ توصيات 

طاقم ال� 120 يوًما.

)*( األمن الداخلي – زيادة الميزانيات للبلدات العربية 

وإضافة برامج مكافحة العنف والجريمة )وهنا بطبيعة 

الحال ما زال النقاش قائمة حول طبيعة هذا االستثمار 

ألننا نريده مباشرة في جمع السالح ومكافحة الجريمة(.

)*( الس���لطات المحلي���ة – يحوي البرنام���ج المقترح 

عدًدا من آليات توزيع الميزانيات المباش���رة للسلطات 

ا على 
ً

المحلية: توزي���ع ضريبة األرنون���ا الحكومية أيض

البلدات العربية وآلية توزي���ع تفضيلية في ميزانيات 

الرفاه والخدمات االجتماعية والتعليم.

)*(  النواق���ص األساس���ية للخط���ة- النق���ص األكبر 

في هذه الخط���ة هو قفزها عن تحويل أموال مباش���رة 

للس���لطات المحلي���ة العربية، مث���ل هب���ات الموازنة، 

ميزاني���ة التطوي���ر )انتزع���ت القائمة المش���تركة مع 

اللجن���ة القطري���ة للرؤس���اء 250 مليون ش���يكل لهذا 

الس���نة وتم تحويلها فعال للسلطات المحلية، وحصلت 

عل���ى تعهد بتحوي���ل مئة ملي���ون إضافي���ة( وكذلك 

النق���ص في المبان���ي العامة )وهنا حققن���ا تقدًما غير 

 كاٍف بتحوي���ل 750 ملي���ون خ���الل خم���س س���نوات(.

النق���ص في ميزانيات الس���لطات المحلية أمر حاس���م 

لفهم العقلية االقتصادية؛ فالخطة تريد التشغيل كي 

يتحّرك االقتصاد، ولكن ال بأس بأن يعود العمال العرب 

فة! كم���ا أّن عدم تحويل 
ّ
إل���ى تجمعات س���كانية متخل

ميزانيات للسلطات المحلية يعني أّن ثمار هذه الخطة 

رى في األشهر القريبة القادمة. ولهذا فقد 
ُ
المهمة لن ت

تظاهرنا قبل أسبوعين قبالة وزارة المالية، وقد يتطلب 

تحقيق هدفنا اآلني نضااًل شعبًيا أوسع، والمفاوضات ما 

زالت مستمرة في هذا الموضوع الهام.

هل سننجح؟
خلف هذه المفاوضات عش���رات السنوات من النضال، 

وأس���تطيع أن أجزم بأنها أهم خط���ة اقتصادية خاصة 

بالمواطنين العرب منذ العام 1948. 

المفاوضات على أشّدها والتعّهد الحكومي هو تمرير 

القرار قبل نهاية هذا العام. 

نحن نتعهد لش���عبنا، ولكل من يق���رأ هذا المقال، أن 

نواصل بإخالص ومهنية حتى إقرار الخطة رسمًيا خالل 

ثالثي���ن يوم من اآلن. وفي حالة نجاحنا بذلك علْينا بناء 

ا 
ً
طاق���م لمتابعة التنفيذ، حيث أن جمهورنا يذكر خطط

ذ منها إال 
ّ
قّرت ولم ينف

ُ
حكومية )أقل قيمة وش���مولية( أ

النزر اليسير.

منذ بداية العام علينا إطالق الخطة الكبرى )ال�62 مليار 

إلغالق الفج���وات( وهذه تتطلب نضاال جماهيرًيا عنيًدا، 

منظًما وواعًيا. وهو أحد عناوين المرحلة القادمة بامتياز 

وكما عاهدناكم خالل االنتخابات فال نعدكم إال بالنضال 

من أجل تحصيل كافة حقوقنا، القومية منها والمدنية.

____________________________

)*( رئيس »القائمة المشتركة« في الكنيست

التوصل مع وزارة المالية اإلسرائيلية إلى إعداد أهم خطة 
اقتصادية خاصة بالمواطنين العرب منذ العام 1948

كتب بالل ضاهر:

بع���د م���رور ش���هرين تقريب���ا عل���ى ان���دالع الهب���ة 

الفلس���طينية الحالية ال تبدو نهايته���ا في األفق. وفي 

الوق���ت الذي ضاق فيه الفلس���طينيون ذرعا باس���تمرار 

االحتالل، وازداد يأس���هم من احتم���ال انتهائه وتوقف 

الممارسات اإلسرائيلية التي تضّيق عليهم أكثر فأكثر 

مع م���رور الزم���ن، وانس���داد أي أفق سياس���ي، ال تفعل 

حكومة إس���رائيل أي شيء من أجل تخفيف وطأة الصراع 

المتصاعد.

وباإلمكان القول إن تعامل إس���رائيل مع هذه الهبة هو 

بمثابة صب الزيت على النار، وذلك باعتراف أجهزة األمن 

اإلسرائيلية. 

فق���د ذكر تقرير، على س���بيل المث���ال، أن جهاز األمن 

العام اإلس���رائيلي )الشاباك( عبر عن معارضته لسياسة 

الحكوم���ة اإلس���رائيلية باس���تمرار احتج���از 28 جثمانا 

لشهداء سقطوا خالل الشهرين الماضيين، وحذر من أن 

هذه السياسة تزيد من حدة الغليان بين الفلسطينيين 

وتشجع على تنفيذ المزيد من العمليات، وال تسهم أبدا 

في التهدئة وهي غير رادعة، لكن الحكومة رفضت هذه 

التوصية.

من جهة ثاني���ة، أعلن رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامي���ن نتنياهو، عن تعليق المحادث���ات واالتصاالت 

م���ع مندوبي���ن ع���ن االتح���اد األوروبي حول اس���تئناف 

عملية الس���الم، أو العملية السياس���ية، بين إس���رائيل 

والفلس���طينيين، كأن���ه بذلك يعاقب االتح���اد األوروبي 

على وضع إش���ارات على منتجات المستوطنات، علما أنه 

ال تجري عملية سياس���ية وال توجد مؤش���رات في األفق 

الحتمال استئنافها. 

وح���ول الهبة الفلس���طينية، رأى المحاضر في قس���م 

تاريخ الش���رق األوس���ط ورئيس »مركز حاييم هرتسوغ 

لدراسات الشرق األوس���ط والدبلوماسية« في جامعة بن 

غوريون في بئر الس���بع، البروفس���ور ي���ورام ميتال، في 

مقابلة خاصة أجراها معه »المش���هد اإلس���رائيلي«، أنه 

»م���ا زال من الس���ابق ألوانه تحدي���د أن يتحول ما أصفه 

ب�’خريف الغضب’ إلى انتفاضة ثالثة. والتقديرات حيال 

احتمال حدوث ذلك هي أنه أمر مس���تحيل اليوم، وذلك 

باألس���اس ألنه في المرحلة الراهنة، ليس فقط ال توجد 

قيادة واضحة لهذه العمليات، وإنما يوجد في المجتمع 

الفلس���طيني تعبير عن التحفظ منه���ا أو حتى معارضة 

الس���تمرار عمليات كالتي ش���هدناها منذ تشرين األول 

األخير«.

)*( »المشهد اإلسرائيلي«: ماذا تقصد بالتحديد؟

ميتال: »ما أدعي���ه هو أنه، من جهة، توجد عملية تحد 

لكل شيء، أسميها ’خريف الغضب’. وهذا ليس مشابها 

لما أس���موه ف���ي إس���رائيل ’موجة’، أي س���تكون هناك 

ع���دة عمليات وينتهي األمر من تلقاء نفس���ه. أعتقد أن 

ما نش���هده هو أم���ر ذو داللة كبيرة ج���دا، لكن ال يمكنه 

أن يتط���ور إلى أوس���ع من ذلك في الظ���روف الموجودة، 

وذلك ليس ألن رد الفعل اإلس���رائيلي يشتد أكثر فأكثر، 

وليس بس���بب العمليات التي ينفذها الشاباك والجيش 

اإلس���رائيلي، وإنم���ا ألنه يوج���د نقاش مس���تمر داخل 

المجتمع الفلسطيني ولم ُيحسم بعد. و’خريف الغضب’ 

هذا بين إس���رائيل والفلس���طينيين هو تعبير عن أزمة 

عميقة مس���تمرة منذ عدة سنوات. ومس���ألة اقتحامات 

اليمين اإلس���رائيلي المتكررة للمس���جد األقصى كانت 

الشرارة وحسب التي أشعلت ’خريف الغضب’. ومن الخطأ 

رؤية هذه االقتحامات بأنها س���بب كل شيء. وأعتقد أن 

جذور ’خريف الغضب’ عميقة وتعبر عن يأس عميق من 

االحتالل الذي أصبح غير محتمل، وربما من عجز الس���لطة 

الفلسطينية التي لم تنجح في وضع تحد أمام إسرائيل. 

فكل الجهد الدبلوماس���ي في العال���م والقيام بخطوات 

في الحلب���ة الدولية لم تؤد إلى تغيي���ر هام حتى اآلن. 

وهناك عامل آخر يعرقل تطور ’خريف الغضب’ هذا هو 

الصراعات اإلقليمية حول تنظيم الدولة اإلسالمية، الذي 

يش���كل عمليا القصة الكبرى التي تقلق العالم، وأعتقد 

أن له انعكاسات على الصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني«. 

)*( كي���ف ت���رى أداء حكومة إس���رائيل حيال »خريف 

الغضب«، حسب وصفك؟

ميتال: »الميل السائد في إسرائيل، سواء في الحكومة 

أو لدى الجمهور اإلسرائيلي، هو التجاهل المطلق ألسباب 

التصعيد. والجانب اإلس���رائيلي مشغول بالمجهود من 

أجل لجم العنف، وذلك من أجل اس���تمرار الوضع القائم 

كم���ا كان. هذا يعن���ي أن الجانب اإلس���رائيلي يتعامل 

م���ع النتيجة فقط، أي أنه في أعق���اب عملية طعن مثال، 

ينبغي القيام بعملية عس���كرية ونصب حاجز عس���كري 

آخر وتخصيص ش���ارع للمس���توطنين فقط أو أي تعبير 

آخ���ر عن القوة، وأن سياس���ة القوة وحدها س���تقود إلى 

وقف العنف. وهذا تجاهل إسرائيلي ألسباب التصعيد. 

النقط���ة الثاني���ة هي أن حكومة إس���رائيل تس���تخدم 

بصورة ناجعة بالنس���بة لها الحرب العالمية ضد تنظيم 

الدولة اإلس���المية، وتستخدم بشكل فظ االعتداءات في 

أوروبا، كالتي وقعت في باريس وما حدث في بروكس���ل، 

م���ن أجل أن تقول إن ما حص���ل في باريس يحصل عندنا 

طوال الوقت، وإن مواجهة ’خريف الغضب’ هي استمرار 

للحرب ضد الدولة اإلسالمية«.

)*( يبدو أن هذا التوجه اإلسرائيلي لن ينجح، ومن الجهة 

األخرى فإن المس���توطنين وحزب »البيت اليهودي« من 

داخل الحكومة وكذلك جهات واس���عة في حزب الليكود 

يطالبون بعمليات عس���كرية أش���د ضد الفلسطينيين، 

مث���ل الدعوة إلى تنفيذ عملية »الس���ور الواقي 2«. وفي 

المقابل فإن الجيش يعارض ذلك، بحسب تقارير إعالمية 

إسرائيلية. هل يوجد اختالف فعال بين مواقف الحكومة 

والجيش، وما الذي يريد اليمين تحقيقه؟

ميت���ال: »موقف جه���از األمن اإلس���رائيلي هو موقف 

متحفظ ولي���س معارض لمطالب اليمي���ن. وهو يتحفظ 

من حجم استخدام القوة. وأعتقد أن ما يريد جهاز األمن 

قوله للمستوى السياسي هو أن هناك خطرا بأن تتدهور 

األمور بش���كل أكبر بحيث يتم اس���تخدام القوة بشكل 

جارف. لكني ال أعتقد أن جهاز األمن، وخاصة رئيسه، وزير 

الدفاع، يفكرون بشكل مختلف عن جمهور المستوطنين 

مثال. وأرى التعبير عن ذلك باس���تيعابهم لعامل الزمن. 

أن���ا مؤرخ وأراقب كيف ينظر األف���راد إلى الزمن. وما أراه 

كعامل ثابت في مفهوم اليمين اإلسرائيلي هو أن الزمن 

يعم���ل لمصلحته، وأن كل ما ينبغ���ي فعله هو الصمود 

م���ن أزمة إلى أخرى. ولذلك فإنه���م ينظرون إلى ’خريف 

الغض���ب’ على أنه تحد، يأملون ب���أن يتجاوزوه أيضا، من 

خالل ممارسة أساليب أبارتهايد أكثر في الضفة الغربية 

ومن خالل ما يس���مونه ب�’رد صهيوني مالئم’، أي توسيع 

المس���توطنات. ومثال عل���ى ذلك زيارة وزي���ر الخارجية 

األميركي، جون كيري، إلى إس���رائيل، األسبوع الماضي. 

وهذه كانت زيارة فاشلة، ألن نتنياهو سعى إلى التوصل 

معه إلى نوع من التفاهم يقضي بأن تخفف إسرائيل من 

ضغطها على الفلس���طينيين مقابل توسيع أعمال البناء 

داخل الكتل االس���تيطانية. وهذا الموقف مطابق تماما 

لموق���ف اليمين والمس���توطنين منذ س���نين. أي إعادة 

الوضع القائم، الذي تواصل إس���رائيل م���ن خالله إدارة 

االحتالل ومن الجهة األخرى توس���ع المستوطنات. وهذا 

عملي���ا يخدم موقف اليمين القائل إنه بين النهر والبحر 

لن تكون سوى دولة واحدة هي الدولة اليهودية«.

)*( قرر نتنياهو، أول من أم���س، تعليق االتصاالت مع 

االتحاد األوروبي حول اس���تئناف عملية الس���الم، بسبب 

وضع عالمات على منتجات المس���توطنات في األس���واق 

األوروبي���ة. ماذا يعني هذا الق���رار وهل هناك اتصاالت 

حول استئناف عملية السالم؟

ميت���ال: »هذا قرار مضحك، ألنه يعن���ي أن األوروبيين 

لن يكونوا ش���ركاء في عملية سياس���ية بين إس���رائيل 

والفلس���طينيين، ف���ي الوق���ت ال���ذي يع���رف فيه كل 

إسرائيلي وأوروبي وفلس���طيني، وكل طفل، أنه ال توجد 

عملي���ة سياس���ية. ولذلك فإنه ال توجد ف���ي هذا القرار، 

عمليا، أية عقوبة تج���اه األوروبيين. والموقف األميركي، 

وهو عملي���ا موقف الوس���يط التاريخي، ل���ه تأثير على 

مشاركة األوروبيين في العملية السياسية ليس أقل من 

تأثير إس���رائيل، وألنه ال توجد عملية سياسية فإننا لم 

نس���مع عن رد فعل ال من األميركيين وال من األوروبيين. 

ومس���ألة وضع عالم���ات عل���ى منتجات المس���توطنات 

س���تتبدد وتزول، ليس بس���بب تهدي���د نتنياهو، وإنما 

بس���بب التخوف ف���ي أوروبا من الهجم���ات التي رأيناها 

مؤخرا. كم���ا أن تزايد قوة اليمين ف���ي أوروبا هو ظاهرة 

سياسية نش���هدها منذ س���نوات عديدة، وهذا اليمين 

األوروبي يحمل مواقف مش���ابهة كثيرا لمواقف اليمين 

الذي يحكم في إسرائيل. ولذلك فإن النتيجة المحتملة 

هي أننا لن نرى حملة إعالمية ناجحة لمقاطعة البضائع. 

وهن���اك نقطة أخرى أريد أن أش���دد عليه���ا، وهي كيف 

طرحت حكومة إس���رائيل هذا الموضوع. فقد قالت أوروبا 

إنها تض���ع عالمات على منتجات من المس���توطنات من 

المناطق المحتلة، بينما إس���رائيل تقول إن أوروبا تضع 

عالمات على منتجات إس���رائيلية. وهذا ليس أمرا رمزيا، 

بل يوجد هنا فرق كبير«.

)*( بالمناس���بة، قوة اليمين ال تتزاي���د في أوروبا فقط 

وإنم���ا في روس���يا أيض���ا. والرئيس الروس���ي فالديمير 

بوتي���ن هو رمز اليمين الروس���ي، ول���ه عالقات جيدة مع 

قادة اليمين اإلس���رائيلي، مث���ل نتنياهو ورئيس حزب 

»يسرائيل بيتينو«، أفيغدور ليبرمان.

ميت���ال: »بكل تأكيد. ق���وة اليمين ف���ي أوروبا تتزايد 

في س���ياق الحرب على داع���ش والهجمات اإلرهابية في 

أوروبا، ويوجد تعبير عن ذلك في روس���يا أيضا. واليمين 

في روس���يا وأوروبا ينظر إلى إسرائيل على أنها شريكة 

لمواقف متشابهة إلى حد كبير مع مواقفه. وهذا الوضع 

ينتج أش���كاال من ’خريف الغضب’، وفي حالتنا هنا فهو 

لي���س موجها ضد إس���رائيل فق���ط وإنما ض���د القيادة 

الفلسطينية أيضا«.

مقابلة خاصة مع رئيس »مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق األوسط« في جامعة بن غوريون- النقب

»المشهد اإلسرائيلي«: اإلسرائيليون يتجاهلون أسباب  البروفسور يورام ميتال لـ

التصعيد ويعتبرون أن القوة وحدها ستوقف »خريف الغضب« الفلسطيني!

*مسألة وسم منتجات المستوطنات ستتبدد وتزول ليس بسبب تهديدات نتنياهو

وإنما بسبب التخوف في أوروبا من الهجمات التي رأيناها مؤخرا، واليمين في أوروبا الذي

تتزايد قوته يحمل مواقف مشابهة كثيرا لمواقف اليمين الذي يحكم في إسرائيل*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

اتحاد النقابات يعلن نزاع 
عمل قد ينتهي بإضراب

أعلن االتحاد العام للنقابات اإلسرائيلية »الهستدروت«، في 

األسبوع الماضي، عن نزاع عمل مع الحكومة، على خلفية وصول 

المفاوض���ات حول اتفاقي���ة أجور جديدة إلى طريق مس���دود. 

وحس���ب النظام القائم، ف���إن نزاع العمل يج���ب أن ُيعلن قبل 

أسبوعين على األقل من تنفيذ اإلضراب المتوقع.

وقالت الهستدروت إن اتفاق األجور األخير جرى توقيعه في 

الع���ام 2010 وتضمن في حينه رفع األجور للعاملين في القطاع 

العام بنس���بة 6,75% على مدار ثالث س���نوات ونصف السنة، 

إضافة إلى منحة لمّرة واحدة لكل عامل في القطاع العام بمبلغ 

2000 ش���يكل، وه���و ما يع���ادل حاليا حوال���ي 515 دوالرا. وقد 

انتهى مفعول االتفاق قبل بضعة أشهر. ويطالب االتحاد العام 

برفع األجور في المرحلة المقبلة بنس���بة تتراوح بين 5% و %7، 

على مدى عدة سنوات.

ونقط���ة الخ���الف الثانية تتمث���ل ف���ي أن وزارة المالية تطلب 

خصم نس���بة 20% من المبال���غ المودعة للعاملي���ن في صناديق 

التقاعد، بس���بب خفض الفائدة البنكية في العالم، ما يجعل أرباح 

الصناديق ضئيلة. وحس���ب وزارة المالية، فهي على استعداد ألن 

يمتد الخصم على مدار 20 عاما من يوم خروج العامل إلى التقاعد، 

بمعنى 1% سنويا، وهو األمر الذي يرفضه اتحاد النقابات كليا. 

ويذك����ر هنا أن القط����اع الخاص ال يحصل منذ س����نوات طويلة 

على أية زي����ادة منظمة في األجور وكل االتفاقيات متعلقة فقط 

بالقطاع العام، الذي يشكل 5% من مجمل العاملين في إسرائيل.

نسبة العامالت جزئيا ِضعفا 
OECD النسبة في

قال تقري���ر جديد لمنظم���ة التعاون بين ال���دول المتطورة 

OECD إن نس���بة العام���الت في إس���رائيل اللواتي يعملن في 

وظائف جزئية رغما عنهن تعادل ضعفي نسبتهن في منظمة 

OECD. وحس���ب النظام القائم في إس���رائيل، ف���إن الوظيفة 

الجزئي���ة هي تلك التي تقل عن 35 س���اعة أس���بوعيا، رغم أن 

أسبوع العمل الرسمي هو 5ر42 ساعة أسبوعيا.

وحس���ب ما نش���ر، فإن 8ر9% من العامالت في إسرائيل يعملن 

ف���ي وظائف جزئية رغم���ا عنهن، كونهن ال يج���دن فرص عمل 

كاملة وثابتة، في حين أن النس���بة القائمة في دول OECD هي 

3ر5%. وواق���ع الرجال في إس���رائيل أفضل من واقع النس���اء من 

حيث النسب، إذ أن 9ر0% من العاملين الرجال في وظائف جزئية 

.OECD يعملون رغما عنهم، مقابل نسبة 2ر2% في منظمة

وحس���ب التقديرات، فإن م���ا يقارب 4% م���ن إجمالي القوى 

العاملة في إسرائيل تعمل في وظائف جزئية رغما عنها، وهذا 

ما يساعد على تقليص نسبة البطالة في إسرائيل.

15 ألف غرفة فندقية
لتخفيض أسعار السياحة

أعلن وزير الس���ياحة اإلسرائيلي، ياريف ليفين، أنه اتفق مع 

وزارة المالية على خطة ش���املة لدعم وتقديم تسهيالت لبناء 

15 أل���ف غرفة فندقية في إس���رائيل خالل الس���نوات الخمس 

المقبلة، بهدف تخفيض كلفة النقاهة في إس���رائيل بنس���بة 

20% على األقل. وقد أكدت سلسلة من التقارير أن السياحة في 

إسرائيل تعد من األغلى في العالم، إن كان على مستوى االقامة 

في الفنادق أو على مستوى كلفة المعيشة، خالل أيام االقامة.

وتواجه إسرائيل منافسة سياحية شديدة في الشرق االوسط، 

مقارنة مع األسعار القائمة في تركيا وفي صحراء سيناء، وحتى 

العقبة األردنية والجزر اليونانية. وتدفع التكلفة األقل في هذه 

الدول إلى ضرب الس���ياحة األجنبية، والسياحة الداخلية أيضا، 

إذ يختار السياح من حملة الجنس���ية اإلسرائيلية قضاء فترات 

النقاهة في دول المنطقة، لكونها أقل كلفة.

وبموج���ب الخطة، س���يتم بناء 15 ألف غرفة خالل الس���نوات 

الخم���س المقبلة، عل���ى أن يتم االعتراف ببن���اء الفنادق كجزء 

مما يس���مى »البنى التحتية الوطنية«، لتحصل على جملة من 

االمتيازات، ومنها تس���ريع إقرار خرائ���ط التخطيط والتنظيم، 

بشكل مباشر، لدى لجنة تنظيم البنى التحتية الوطنية.

ويقول الوزير ليفين إنه يوجد اليوم نقص كبير في الغرف الفندقية 

ويمتن���ع مبادرون كثر ع���ن بناء فنادق، بس���بب االج���راءات المعقدة 

والطويلة التي تحتاجها حتى يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ.

درعي يعترض على غياب 
الشرقيين عن العملة اإلسرائيلية

طل���ب آرييه درعي الزعيم السياس���ي لحركة »ش���اس«، وزير 

تطوي���ر »الضواحي والجلي���ل والنقب« إجراء بح���ث جديد في 

الحكومة بش���أن صور الشخصيات التي س���تظهر على النسخ 

الجديدة من العملة الورقية اإلس���رائيلية، والتي من المفترض 

أن تحمل صور شخصيات أدبية وثقافية يهودية وإسرائيلية. 

وحس���ب درعي، فمن بين جميع الش���خصيات التي تقرر وضع 

صورها على النس���خ الجديدة من األوراق المالية ليست هنالك 

أية شخصية من اليهود الشرقيين.

ومن المفترض أن يصدر بنك إس���رائيل في الش���هر المقبل 

ورقة 200 ش���يكل جديدة تحمل صورة الش���اعر نتان الترمان، 

وباقي األوراق من فئات 20 و50 و100 س���تحمل هي أيضا صور 

شخصيات من اليهود الغربيين »األشكناز«. ويستند درعي في 

طلبه هذا إل���ى ما قاله رئيس وزراء حكومت���ه في العام 2013، 

من أن على أوراق العملة أن تحمل أيضا صورا من الش���خصيات 

»السفارادية« )الشرقيين( إال أن هذا لم يحصل.

ويق���ول درعي إن اليهود الش���رقيين يش���كلون نصف عدد 

اليهود اإلس���رائيليين، وليس من الع���دل أن ال يحظوا بتمثيل 

مناس���ب في كافة مناحي الحياة، وه���م ال يحظون منذ 67 عاما 

بتمثيل مناسب لهم في مؤسسات الدولة الرسمية والرمزية.

ورغ���م مس���اعي األوس���اط اإلس���رائيلية إلى اخف���اء الصراع 

الطائف���ي اليهودي اليه���ودي، إال أنه يظهر إلى الس���طح في 

فترات متفاوتة، ما يؤكد أن هذا الصراع ما زال حاضرا بقوة على 

األجندة اإلسرائيلية، ويشكل أحد أزمات إسرائيل الدائمة.

وحس���ب تقديرات اقتصاديين في وزارة المالية اإلس���رائيلية وغيرها 

م���ن الوزارات ذات الش���أن، فإن المقاطعة الحقيقية واس���عة النطاق، اذا 

ما فرضت على مؤسس���ات اقتصادية تعمل في المناطق، من ش���أنها أن 

تتس���بب بفرض مقاطعة على قرابة 30 بالمائة من الهيئات والش���ركات 

العاملة في إسرائيل. وقد وضعت لجنة مختصة تقريرا أمام الوزراء يشير 

إلى أن العش���رات من ش���بكات الغذاء األوروبية كفت ع���ن طلب الفاكهة 

والخضار ومنتجات الغذاء التي مصدرها غور االردن، ما يعود بضرر يقدر 

بنحو 40 مليون دوالر سنويا. كما أن شركات حكومية كبيرة قد تتضرر من 

المقاطعة، وعلى رأسها ش���ركة مكوروت للمياه وشركة الكهرباء. وتقدر 

وزارة المالية أن الضرر اإلجمالي قد يصل إلى نحو 20 مليار دوالر وسيؤدي 

إلى فصل قرابة 10 آالف عامل.

ويزداد قلق إسرائيل من أن الدعوات لمقاطعة إسرائيل تتسع في القواعد 

الشعبية، خاصة وأن أوروبا كلها  تشتري 36% من الصادرات اإلسرائيلية، 

واالتحاد األوروبي وحده 27% من إجمالي الصادرات اإلسرائيلية.

ارتفاع إجمالي الصادرات في 2014
من ناحية أخرى، قال تقرير جديد لمركز األبحاث في البرلمان اإلسرائيلي 

)الكنيس���ت( صدر في نهاية الشهر المنصرم، تشرين الثاني، إن إجمالي 

الصادرات س���جل في العام الماضي ارتفاعا بنس���بة 5ر1%. ويدل الرس���م 

البياني الذي أرفق بالبحث على أن إجمالي الصادرات اإلس���رائيلية تسجل 

ارتفاع���ا متواصال من���ذ انهيار الصادرات ف���ي الع���ام 2009، على خلفية 

األزمة االقتصادية العالمية، التي انعكس���ت على إسرائيل لبضعة أشهر، 

من نهاي���ة العام 2008 وحتى منتصف الع���ام 2009. ويجري الحديث عن 

صادرات البضائع التي تشكل بالمعدل 64% من إجمالي الصادرات، وحوالي 

35% من صادرات الخدمات، مثل السياحة وغيرها. 

ويقول التقرير إن اجمالي الصادرات اإلسرائيلية في العام الماضي 2014 

بلغ 7ر98 مليار دوالر، بزيادة 5ر1% عما كان عليه في العام 2013.

وش���هدت الصادرات اإلس���رائيلية منذ العام 1999 وحتى العام الماضي 

2014 قفزة ضخمة جدا تجاوزت 250% � من أقل من 39 مليار دوالر في ذلك 

الع���ام حتى 7ر98 ملي���ار دوالر في 2014. وكانت القف���زة األولى في العام 

2000، حينم���ا ارتفعت الص���ادرات إلى 2ر47 ملي���ار دوالر. وبتجاوز األزمة 

اإلسرائيلية، على وقع االنتفاضة الثانية، من العام 2001 وحتى 2003، بلغ 

إجمال���ي حجم الصادرات في العام 2004 ما يزيد بقليل عن 53 مليار دوالر، 

وواصل االرتفاع لتسجل ذروة في العام 2008 بما يقارب 84 مليار دوالر. ثم 

جاء التراجع الضخم في العام 2009، على وقع األزمة االقتصادية العالمية، 

لتهبط الصادرات إلى أقل من 70 مليار دوالر، ومنذ ذلك العام عاد إجمالي 

الصادرات إلى مسار االرتفاع، حتى 2014.

ورغم ه���ذا االرتف���اع، إال أن حجم الص���ادرات من إجمال���ي الناتج العام 

اإلس���رائيلي هبط من نس���بة 41% في الع���ام 2006، إلى نس���بة 32% في 

العام 2014. ولهذا األمر عدة أس���باب، من بينها تنوع الجهات المش���اركة 

ف���ي إجمالي الناتج العام، من بينها ارتفاع نس���بة المش���اركة في س���وق 

العمل واالرتفاع في الس���ياحة خالل السنوات الثماني األخيرة، وغيرها من 

المجاالت.

وفي ما يخص أوروبا، تبين من التقرير أن الصادرات إلى االتحاد األوروبي 

تضاعف���ت في قيمتها المالية، م���ن 2ر9 مليار دوالر في العام 2000 إلى ما 

يقارب 8ر18 مليار دوالر في العام 2014. وفي العام 2000 اس���تورد االتحاد 

األوروبي 3ر29% من إجمالي الصادرات اإلس���رائيلية، بينما هبطت النسبة 

إل���ى 2ر27% في العام 2014. لكن هذا الهبوط ناجم باألس���اس عن االرتفاع 

الحاد في إجمالي الصادرات اإلس���رائيلية، إذ أن القيمة المالية تضاعفت، 

كما ذكر هنا.

ومن المعطيات الالفتة في تقرير قس���م األبحاث أن الصادرات إلى تركيا 

خالل الس���نوات ال� 15 الماضية )والتي شهدت العالقات معها الكثير من 

األزمات السياس���ية في فترة الح���زب الحاكم الحالي برئاس���ة طيب رجب 

أردوغان( ارتفعت من 434 مليون دوالر في العام 2000 إلى قرابة 8ر2 مليار 

دوالر في العام الماضي 2014، ما يعني زيادة بنسبة %534.   

أم���ا الوالي���ات المتح���دة األميركية، التي كان���ت المس���تورد األكبر من 

الصادرات اإلس���رائيلية، ، فقد ارتفع استيرادها من 73ر11مليار دوالر في 

العام 2000 إلى 56ر18 مليار دوالر في العام 2014، ما يعني ارتفاعا بنسبة 

60%، وهي نس���بة أقل بكثير من زيادة الصادرات اإلسرائيلية في الفترة 

نفس���ها. وهبطت نس���بة الصادرات إلى الواليات المتحدة من 4ر37% من 

إجمالي الصادرات اإلس���رائيلية إلى نسبة 27% في العام الماضي. ويعود 

هذا االنخفاض إلى عاملين، األول هو ارتفاع حجم الصادرات اإلس���رائيلية 

بنسبة تصل إلى 250%، كما سبق وذكر هنا، والثاني هو األزمة االقتصادية 

التي تعصف بالواليات المتحدة في السنوات األخيرة.

ويش���ير التقرير إلى ارتفاع حاد في الصادرات إل���ى الصين والهند في 

الس���نوات الماضية، إذ ارتفعت الص���ادرات إلى الصين، بم���ا فيها هونغ 

كون���غ، من 65ر1 مليار دوالر في العام 2000 إلى 92ر8 مليار دوالر في العام 

الماضي، ما يعني ارتفاعا بنس���بة 442%. وقد شكلت الصادرات إلى الصين 

في العام 2000 ما نسبته 2ر5% من إجمالي الصادرات اإلسرائيلية، لترتفع 

النسبة إلى ما يقارب 13% في العام الماضي.

وكذا بالنس���بة إلى الهند أيضا. فقد ارتفعت الص���ادرات إليها من 557 

ملي���ون دوالر في العام 2000 إلى 2ر2 ملي���ار دوالر في العام الماضي. وقد 

لعبت الصادرات العس���كرية دورا مركزيا في ارتف���اع حجم الصادرات إلى 

الهند بنسبة قاربت ثالثة اضعاف.

تقارير: ضرر وسم بضائع المستوطنات قليل لكن المقاطعة قد تتسع أكثر!
*فقط نسبة 25% إلى 33% من إجمالي صادرات المستوطنات إلى االتحاد األوروبي سيطالها قرار وضع اإلشارة* الخوف في 

إسرائيل من أن يكون القرار فاتحة في األسواق األوروبية لمقاطعة جارفة للبضائع اإلسرائيلية* تقرير جديد: إجمالي الصادرات 

اإلسرائيلية واصلت ارتفاعها في العام 2014 *من أبرز الدول التي ضاعفت استيرادها من إسرائيل عدة مرات: تركيا والصين*

قالت تقديرات إس���رائيلية جديدة إن الضرر م���ن قرار مفوضية االتحاد 

األوروبي بش���أن وسم بضائع المستوطنات قد يكون هامشيا، ألنه سيطال 

25% إلى 33% فقط من أصل صادرات المس���توطنات إلى االتحاد األوروبي 

والتي تتراوح س���نويا ما بين 150 إلى 200 مليون دوالر. إال أن الخوف األكبر 

هو أن يكون هذا القرار فاتحة لمقاطعة أوس���ع للمنتوجات اإلس���رائيلية 

في األس���واق األوروبية.  وفي المقابل، أصدر مركز األبحاث في الكنيس���ت 

اإلس���رائيلية تقريرا أكد فيه أن الصادرات اإلس���رائيلية بالمجمل سجلت 

ارتفاع���ا في العام 2014، أيضا، وأنه منذ الع���ام 1999 وحتى العام الماضي 

سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة %250.

وتقول المصادر اإلس���رائيلية إنه على الرغم من ق���رار مفوضية االتحاد 

األوروب���ي، إال أن ل���كل دولة م���ن دول األعضاء الحق في تطبيق���ه أم ال. إذ 

بموج���ب الق���رار، على كل دول���ة أن تضع ش���ارة على منتوج���ات األغذية 

والخضار والفواكه والنبيذ والعسل ومساحيق التجميل، التي مصدرها من 

المس���توطنات. لكن القرار لن يس���ري على األدوات والمعدات الكهربائية 

ع في المستوطنات. ويهدف القرار إلى عدم تضليل المستهلك، 
ّ
التي تصن

الذي يقرر بنفس���ه مقاطعة بضائع المستوطنات، دون سواها من البضائع 

اإلسرائيلية.

ويق���ّدر مدير التجارة الخارجية في وزارة االقتصاد اإلس���رائيلية، أوهاد 

كوهين، أن الش���ارة ستوضع على منتوجات بقيمة 50 مليون دوالر سنويا، 

من أصل منتوجات المس���توطنات في األس���واق األوروبي���ة، والتي تتراوح 

قيمتها بالمجمل ما بين 150 إلى 200 مليون دوالر سنويا. وحسب رأيه، فإن 

هذا ال ُيعد ضررا جديا للصادرات اإلسرائيلية إلى أوروبا، ألن الضرر سيطال 

جزءا بسيطا من أصل إجمالي الصادرات إلى االتحاد األوروبي، والذي يصل 

إلى 18 مليار دوالر سنويا.

وأش���ار كوهين، مفس���را تقديراته، إلى أن القس���م األكبر من منتوجات 

المستوطنات هو مواد خام وقطع الكترونية تدخل في أجهزة أخرى، ولهذا 

ال يتم وضع الشارة عليها، وهي ليست متضررة من القرار، ليقتصر الضرر 

على المنتوجات الزراعية السابق ذكرها.

ويتخ���وف رئي���س اتح���اد المزارعين اإلس���رائيلي، مئير تس���ور، من أن 

المقاطعة ستطال الحقا جميع المنتوجات الزراعية اإلسرائيلية. وقال، في 

تصريحات صحفية، إن الخوف هو أن المواطن األوروبي ال يعرف الجغرافيا 

جي���دا وقد يقرر مقاطعة البضائع اإلس���رائيلية بش���كل ج���ارف، وهذا ما 

س���يضر بالبضائع االقتصادية بشكل أكبر. وشاركه في هذا التقدير مدير 

عام مجلس النباتات اإلس���رائيلي، تسفي ألون، الذي قال إن أوروبا تستورد 

نباتات بنحو 500 ألف طن سنويا، بقيمة مالية تتراوح ما بين 600 إلى 700 

مليون دوالر. ورغم أن بضائع المستوطنات هي جزء صغير، إال أن المقاطعة 

قد تمتد لتشمل جميع البضائع اإلسرائيلية.

تقديرات سابقة
وكان تقرير س���ابق لقسم األبحاث في الكنيست اإلسرائيلي قد حذر من 

أن االقتصاد اإلس���رائيلي سيكون عرضة ألضرار كبيرة، في حال تم تطبيق 

ق���رارات المقاطعة االقتصادية على نطاق واس���ع، عل���ى الرغم من أن كل 

القرارات التي صدرت حتى اآلن لم تؤثر على االقتصاد اإلسرائيلي مباشرة.

ويقول التقرير إن االتحاد األوروبي نش���ر، في السنوات األخيرة، الخطوط 

العامة لسياس���ة تعامله مع المستوطنات في جميع المناطق المحتلة منذ 

العام 1967، الفلس���طينية والس���ورية. وبموجب هذه السياسة، لن تحظى 

البضائع اإلسرائيلية المنتجة في تلك المناطق باإلعفاء الجمركي في دول 

االتحاد األوروبي، كما تحصل عليه البضائع اإلسرائيلية األخرى.

فق���د قرر االتحاد األوروبي منع اس���تيراد المنتج���ات الزراعية العضوية 

واللحوم والحليب والبي���ض والدجاج من المس���توطنات، ابتداء من الثلث 

األخير من العام الماضي 2014. وحس���ب تقديرات إس���رائيلية، لن يكتفي 

االتحاد األوروبي بأنظمة المقاطعة الجديدة التي فرضها على إسرائيل في 

مجال صناعة الحليب والمنتجات الحيوانية، بل سيوسعها إلى فروع أخرى 

تشمل، حسب التقديرات إسرائيل، صناعة الخمور والدجاج.

وعّبرت إس���رائيل عن خش���يتها من توس���يع نطاق القرار ليشمل أيضا 

الفواكه والخضروات والمواد الغذائية المصنعة، األمر الذي من ش���أنه أن 

ينعكس على مجمل الصناعات الغذائية التي تعتمد على مواد خام تنتج 

في المستوطنات. 

وليس هذا فحس���ب. فقد شهد العام الماضي تراجع شركات أوروبية عن 

المشاركة في مشاريع إس���رائيلية بنيوية، ومن بينها انسحاب شركتين، 

إيطالية وهولندية، م���ن مناقصتين لبناء ميناءين بحريين، في ظل تزايد 

عدد الش���ركات والمؤسس���ات األوروبية التي تعل���ن مقاطعتها القتصاد 

المس���توطنات، أو لالقتص���اد اإلس���رائيلي ككل. فقد انس���حبت ش���ركة 

»بوس���كاليس« الهولندية العمالقة وتبعتها ش���ركة »كوندوتي دي أغوا« 

االيطالي���ة، اللتان تعم���الن في مجال البنى التحتية، م���ن مناقصة دولية 

نش���رتها إس���رائيل إلقامة ميناءين بحريين في مدينتي حيفا وأس���دود، 

وذلك »على خلفية العواقب السياسية السلبية لنشاطهما في إسرائيل«.

نشرت البنوك اإلسرائيلية وش���ركات بطاقات االعتماد التابعة لها، في األيام 

القليل���ة الماضية، تقاريره���ا للربع الثالث من العام الج���اري وأظهرت جميعها 

أرباحا متفاوتة، فيما يواصل بنك إس���رائيل المركزي مس���اعيه لفصل ش���ركات 

بطاقات االعتماد عن البنوك، لمنع اتساع االحتكارات في القطاع البنكي.

فقد أعلن بنك »هبوعليم« )»العمال«(، وهو البنك اإلس���رائيلي األكبر، أن أرباحه 

في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 802 مليون ش���يكل، أي نحو 207 ماليين 

دوالر، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 6ر11% عن األرباح في الفترة نفسها من العام 

الماض���ي. وقال البنك إن هذه األرباح تحققت في أعقاب سلس���لة من االجراءات 

الت���ي اتخذها البنك في اآلون���ة األخيرة، ومن بينها تقلي���ص مجاالت الصرف. 

وبلغت األرباح في االش���هر التس���عة األولى من العام الجاري 5ر2 مليار ش���يكل، 

وهو ما يعادل 645 مليون دوالر، بزيادة نسبتها 12% عن الفترة نفسها من العام 

.2014

وأعلن بنك »ليئومي«، البنك الثاني من حيث الحجم، أن أرباحه في الربع الثالث 

من العام الجاري بلغت 704 ماليين دوالر، ما يعادل 181 مليون دوالر، وهي زيادة 

بنسبة 4ر10% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت األرباح في االشهر 

التس���عة األولى من العام الج���اري 45ر2 مليار دوالر، وهو م���ا يعادل 632 مليون 

دوالر، أي بزي���ادة 65% عن الفترة نفس���ها من العام الماضي 2014، الذي س���جل 

تراجعا حادا في أرباحه، على خلفية اجراءات داخلية في البنك.

وبلغت أرباح البنك اإلس���رائيلي الثالث من حيث الحجم، بنك ديس���كونت، في 

الرب���ع الثالث من هذا العام، 168 مليون ش���يكل، أي ما يع���ادل 43 مليون دوالر، 

بتراجع بنسبة 18% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل البنك في 

األش���هر التس���عة األولى من العام الجاري أرباحا بمبلغ 690 مليون شيكل، أي ما 

يعادل 178 مليون دوالر، وهذا يعني ارتفاعا بنس���بة 38% عن الفترة نفسها من 

العام الماضي.

وقال بنك هبينليئومي إن أرباح���ه في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 86 

مليون ش���يكل، وهي تعادل 2ر22 مليون دوالر، وهو ما يش���كل انخفاضا بنس���بة 

36% ع���ن أرباح الفترة نفس���ها من الع���ام الماضي. وبلغت األرباح في األش���هر 

التسعة األولى من العام الجاري 329 مليون شيكل، تعادل 85 مليون دوالر، وهذا 

يشكل تراجعا بنسبة 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كذل���ك، أصدرت ش���ركات بطاق���ات االعتماد، الت���ي تملكها البن���وك الكبرى، 

تقاريرها الفصلية، في الوقت الذي يسعى فيه بنك إسرائيل المركزي إلى طرح 

مش���روع يقضي بإلزام البنوك التجارية ببيع شركات بطاقات االعتماد، كي يمنع 

تركيز كبير لالحتكارات. وأعلنت ش���ركة بطاقات االعتماد »يس���راكارت« التابعة 

لبن���ك »هبوعليم« أن أرباحها في الربع الثال���ث من العام الجاري بلغت 66 مليون 

شيكل، ما يعادل 17 مليون دوالر، وأن الثلث من هذه األرباح جاء من القروض التي 

تقدمها للمستهلكين من خالل بطاقات االعتماد التي بحوزتهم. وبلغت األرباح 

في األش���هر التسعة األولى 202 مليون شيكل، ما يعادل 52 مليون دوالر، بتراجع 

بنسبة 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت ش���ركة »ليئوم���ي كارد«، التابعة لبنك ليئوم���ي، أن أرباحها في الربع 

الثالث من العام الجاري بلغت 52 مليون ش���يكل، تع���ادل 4ر13 مليون دوالر، أي 

بزيادة بنسبة 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، س���مح بنك إسرائيل المركزي بأن يكون السقف األعلى لنسبة 

الفائدة على القروض واالعتمادات 20%، وهي نسبة تستخدمها شركات بطاقات 

االعتماد التي تمنح بطاقاتها للمس���تهلكين مباشرة، من دون ضمانات البنوك 

التجارية. فهذه الش���ركات تفرض نسب فوائد عالية جدا، مقارنة مع ما هو قائم 

ف���ي البنوك التجاري���ة، التي تتراوح فيها الفوائد عل���ى القروض بين 5% و %11 

كحد أقصى.

والقى قرار بنك إسرائيل معارضة شديدة في أروقة الكنيست، واعتبر عدد من 

النواب أن هذا السقف العالي سيسمح للشركات االستثمارية المالية باستغالل 

المس���تهلكين الضعفاء، الذين ال تمنحهم البنوك التجارية اعتمادات مناسبة 

فليجأون إلى الشركات الخاصة وإلى شركات بطاقات االعتماد هذه.

البنوك التجارية وشركات بطاقات االعتماد تسجل ارتفاعا حادا في أرباحها
*تقارير البنوك وشركات بطاقات االعتماد التابعة لها تصدر تقاريرها للربع الثالث من العام الجاري، وكلها سجلت أرباحا عالية*

وسم بضائع المستوطنات: خطوة على طريق المقاطعة الطويل.
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تغطيــة خاصـــة: إسرائيل تتغّير ديمغرافيا واجتماعيا

حذرت دراسة صدرت في إسرائيل في العام 2011 وحملت عنوان »إسرائيل 2010 

- 2030، في الطريق إلى دولة دينية« من أن إس���رائيل تسير في اتجاه التحّول إلى 

دولة دينية بصورة تشكل خطرا على استمرار وجودها.

وقد أعد الدراسة رئيس معهد »حايكين لألبحاث الجيو - إستراتيجية« في جامعة 

حيفا البروفسور أرنون سوفير الذي يعتبر أحد أبرز خبراء الشؤون الديمغرافية في 

ش���رت ترجمة عربية لها ضمن سلسلة 
ُ
إس���رائيل، وواضع مخطط تهويد الجليل، ون

»أوراق إسرائيلية« الصادرة عن مركز مدار )الرقم 55(.

وقال بيان صادر عن جامعة حيفا إن هذه الدراس���ة هي استمرار لدراسات سابقة 

أعدها سوفير وتصف التحوالت الديموغرافية التي تمر على المجتمع اإلسرائيلي 

م���ن خالل التركيز على النمو الطبيعي في الوس���ط اليهودي الحريدي )أي اليهود 

المتزمتين دينيا( والوسطين الديني والعلماني وبين العرب وانعكاسات ذلك على 

هذه التحوالت. 

وتوصل سوفير إلى استنتاجات مفادها أن المتدينين اليهود سيشكلون أغلبية 

بين السكان في إسرائيل في العام 2030، وأن هذا أمر »من شأنه أن يؤدي إلى أحد 

ثالثة سيناريوهات. وفيما يلي ما كتبه بهذا الشأن: 

السيناريو األول: ما كان هو ما سيكون
بما أن القيادة اإلس���رائيلية، في العقود القريبة على األقل، لن تكون مختلفة عن 

تلك الموجودة اليوم، فكل المخاطر والتهديدات التي فصلت في الدراسة ستبقى 

ماثلة وس���تتعاظم. وسنش���هد، في المس���تقبل، مزيدا من ضع���ف الديمقراطية 

مقابل القوى الدينية المناوئة للديمقراطية، وعجز الكنيس���ت عن تأدية مهماته، 

واس���تفحال الفوضى المتحولة إلى قاعدة معيارية. وفي غياب القدرة على الحكم، 

س���تتعاظم الحركة ف���ي اتجاه تل أبيب لتفق���د المناطق اليهودي���ة البعيدة عن 

المركز وزنها الديمغرافي - االقتصادي حتى االنهيار المزدوج، أي انهيار األطراف 

البعيدة عن المركز من جهة، وانهيار دولة تل أبيب من جهة أخرى. 

على صعيد جودة الحياة والمس���توى المعيش���ي، نرى أن االنهي���ار قد بدأ، ومن 

المتوقع أن يس���تمر ويزداد تس���ارعا في المس���تقبل، إذ ستعج إس���رائيل باألوالد 

الحريديم الفقراء نسبيا، وبالسكان العرب البدو كثيري األوالد والفقراء جدا. وهؤالء 

جميعا سيقودون إلى تدهور إسرائيل نحو العالم الثالث. 

ونظرا ألن شيئا لن يتغير على الساحة السياسية - الحزبية، ففي انتخابات 2030، 

أو في الطريق نحو 2040، س���تظهر في إس���رائيل أغلبية من المتدينين، وسيس���ّن 

الكنيس���ت سلس���لة طويلة من القوانين الدينية، وسنش���هد هجرة واس���عة من 

العلمانيين إلى خارج الدولة. أما الذين س���يبقون هنا فهم الضعفاء غير القادرين 

على ضمان احتياجات المجتمع العصري - الغربي، وسيزداد مستوى الحياة تراجعا 

وتدهورا. 

وفي الوقت نفس���ه، ستكون الديانة اإلسالمية هي األوسع واألقوى بين الديانات 

في العالم. واإلسالم في إسرائيل سيكون أكثر عدوانية مما هو عليه اليوم، وسيقف 

قبالته مجتمع متعصب حقا، لكنه واهن. الحلم الصهيوني سيبلغ، عندئذ، نهايته 

المأس���اوية، وسيتفرق ش���عب إسرائيل في الش���تات مرة أخرى، ليواجه من جديد 

السامية قاس���ية، وبوغرومات وخطر االختالط )التزاوج مع شعوب أخرى(. وستبقى 

الصهيونية مجرد فصل قصير آخر في تاريخ إسرائيل واألمم. 

السيناريو الثاني - األغلبية العلمانية خالل
األعوام 2010 - 2020 ستعود إلى رشدها!

ال ش���ك في أن الجمهور العلماني س���يبقى في إس���رائيل منذ اآلن وحتى العام 

2030. وهو ل���ن يرضى بواقع الحياة الدينية الراديكالية. وس���يواصل صراعه ضد 

الراديكالية الدينية مختبرا خطوات ش���تى لتغيي���ر الوضع. لكن مهمته لن تكون 

س���هلة في ضوء الوجهات الديمغرافية. إن إحدى الطرق التي سيتم اختبارها قد 

تكون تغيير طريقة االنتخابات ورفع نس���بة الحسم في انتخابات الكنيست. هذه 

الخطوة قد تزيد، في ظروف معينة، من قوة األحزاب الكبيرة، ما س���يؤدي إلى نشوء 

ائتالفات حكومية أكثر ثباتا واستقرارا وإلى تعزيز قدرة الحكومة على الحكم.  

يمكن التوقع بأن تش���كيل ائتالف���ات من دون القوى الدينية س���يتيح لحكومة 

إس���رائيل إمكان تغيير الوضع القائم وإنجاز »ثورة علمانية« في التعليم، وس���وق 

العمل، والخدمة العس���كرية، وشبكة المواصالت وغيرها. ومع ذلك، يجب أن نتذكر 

أن النظام الديمقراطي في إس���رائيل يعترف بحقيقة أن المجتمع اإلسرائيلي هو 

مجتمع متعدد الش���روخ، ولذا فإن رأي األغلبية لن ُيف���رض على األقلية، في حاالت 

عديدة وعن سبق عمد.  ولكن، ثمة شك قوي في ما إذا كانت الخطوات الحادة، مثل 

تعزي���ز قوة رئيس الحكومة على نحو دراماتيكي، أو تغيير طريقة الحكم إلى نظام 

رئاسي، قادرة على حل مش���كالت المجتمع المستعصية من دون تعميق الشروخ، 

ومن دون دفع قوى راديكالية إلى ممارس���ات أكثر تطرفا. وعلى أية حال، من ش���أن 

ائتالف علماني تش���ارك في���ه كل األحزاب العلمانية فق���ط أن يتمكن، فعليا، من 

تكوين أغلبية قادرة على اتخاذ القرارات في االتجاه الذي أشرنا إليه. ائتالف كهذا 

يمكن تشكيله شريطة إنهاء الصراع اليهودي - اإلسرائيلي فقط، ما يتيح تقديم 

القضايا االجتماعية على القضايا األمنية. 

هل هذا واقعّي؟
يبدو أن الديمقراطية اإلسرائيلية، في نسقها الحالي، عاجزة عن توفير الرد على 

التحديات العديدة التي أش���رنا إليها. ورغم ذلك، علينا البحث عن طريقة للعمل - 

س���وية مع الحفاظ على مبادئ الديمقراطية واجتياز حواجز المماطلة البيروقراطية 

والقضائية. 

في الدولة األكثر اكتظاظا في العالم الغربي، التي س���يزداد فيها االكتظاظ أكثر 

فأكثر، ال يعقل أن يتوقف البناء في أي كيلومتر جديد من الشوارع أو سكة الحديد، 

وأي أنبوب مياه، وأي منشأة لتحلية المياه وكذلك إقامة جدار الفصل - جدار الحياة 

بالنس���بة إلسرائيل - بسبب سلسلة من االلتماسات إلى المحكمة العليا التي تعيق 

البناء، أو بس���بب الرضوخ لضغوطات تمارس���ها مجموع���ات مصلحجية تعرقل أية 

عملية إيجابية وضرورية.  

س���يكون من الضروري تقليص المعوقات القضائي���ة والمماطلة المرافقة )التي 

ينبع بعضها من فائض المحامين الضجرين ومن انعدام النجاعة في القطاع العام(. 

ال يعقل أن يقرر »فتيان المالية«، وهم ش���لة من الفتيان الذين تلقوا تأهيلهم في 

كليات االقتصاد في المؤسس���ات األكاديمية من دون أن تكون لديهم أية خلفية 

جيو- سياس���ية، سلم األفضليات في الدولة. يمكن االس���تعانة بهم، لكن ال يجوز 

منحه���م حق الفيتو في القرارات المصيرية ذات األهمي���ة القومية العليا. كذلك، 

ينبغي لجم جموح أصحاب الرس���اميل الذين يديرون، فعليا، »دولة تل أبيب« )وربما 

وارسو، بوخارس���ت، ريغا وفيلنوس أيضا( ويتجاهلون المناطق البعيدة عن المركز 

في إس���رائيل. يجب أن نعيد إلى قاموس السياسة الحزبية اإلسرائيلية مصطلحات 

»المصلحة القومية« و«سلم األفضليات القومي«. إذا فعلنا هذا، فسنبقي أمال لدولة 

يهودية  مع متدينين كثيرين حقا، لكن عصرية وغربية أيضا. 

السيناريو الثالث – إسرائيل دولة دينية
إذا ما افترضنا اس���تمرار حالة القدرة على الحكم في إس���رائيل على ما هي عليه 

اليوم وعدم قيام ائتالف علماني، فإن ما كان هو ما س���يكون: الصراع اإلس���رائيلي 

- العربي سيس���تمر وس���يبقى األمن، بالتالي، في رأس س���لم األولويات. والمجتمع 

الحريدي سيزداد اتساعا، وكذلك الفقر، إذ إنه بالرغم من كون هذا الجمهور حكيما 

ج���دا، إال إنه لن يكون من الس���هل دمج أبنائ���ه في عالم التكنولوجي���ا والحداثة. 

والحقيقة أن هذا الجمهور منضبط للغاية وفي مقدوره النهوض بمش���اريع قومية 

نس���ي العلمانيون، منذ زمن بعي���د، كيفية إنجازها. ال بل إنه ف���ي موازاة التخاذل 

العلمان���ي، ربما يبدي المتدينون جميع���ا إصرارا قوميا - مدنيا، وعس���كريا أيضا، 

فيقدمون ردا على ما يحصل في الجانب اآلخر من المتراس - اإلسالم المتطرف في 

سنوات الثالثين من القرن الحالي. 

بم���ا أن كثيري���ن من العلمانيين س���يهجرون الب���الد، في إطار هذا الس���يناريو، 

فس���يضطر الباق���ون إلى القبول بنم���ط حياة دين���ي وبأنظمة ديني���ة. االكتظاظ 

السكاني الشديد، والعنف المس���تفحل، وثقافة ال�سكن التي تميز الحريديم، لن 

تش���كل عوامل داعمة لجودة البيئة، للمتنزهات الخضراء ومنهج التخطيط القومي 

المنظم. والجيش اإلسرائيلي سيبقى على حاله، ولكن مع مزيد من القبعات الدينية. 

الطيارون س���يكونون حريديم، وكذا المقاتلون في الوحدات الميدانية وفي شتى 

المنش���آت والمراكز االستخباراتية. وعدد المتهربين من الخدمة العسكرية في تل 

أبيب سيتناقص كلما تفشى التدّين في البالد.  

وفي كل األحوال، فإن »الديمقراطية الفوضوية« السائدة في إسرائيل منذ بضعة 

عقود تقف عند شفا تغيرات عميقة. 

ومن بين الس���يناريوهات الثالثة التي عرضناها هنا، يبدو لنا هذا األخير األكثر 

احتماال للتحقق. ومن الجلي أنه إذا ما دفعت القيادة الدينية ش���عب إسرائيل في 

اتجاه ضم مناطق يهودا والس���امرة )الضفة الغربية( وقطاع غزة، فإننا نعود بذلك 

إلى السيناريو األول واألشّد فظاعة. 

وماذا بشأن مجابهة المشكالت الموضوعية المتمثلة في االكتظاظ الشديد والنزاع 

القومي المرير؟ س���يتوجب على إس���رائيل االستثمار أكثر في ش���بكات المواصالت 

الناجعة )القطارات الس���ريعة التي تغطي البالد كلها، أوال وقبل أي ش���يء آخر(؛ نقل 

جميع المؤسس���ات القومية التي ال تزال قائمة في تل أبيب إلى القدس، إذ إن قيادة 

دينية س���تكون أكثر إصغاء م���ن العلمانيين الحتياجات العاصم���ة. ولن يكون ثمة 

مهرب من تش���ريع قوانين صارمة ضد اس���تمرار البناء في مختلف أنحاء الدولة التل 

أبيبية. وبالفعل، ستكون هذه دولة أقل ديمقراطية - فوضوية وأكثر إكراها. 

س���يكون لزاما وصول ميزانيات الثقافة والتعلي���م والصحة إلى المناطق النائية 

عن المركز، فيما س���يتغلغل إل���ى المدارس في تل أبيب ضب���اط الثقافة واإلعالم، 

وهو ما يحاولون صّده اآلن في عدة مدارس نخبوية. وإزاء الس���يرورات الديمغرافية 

التي عرضت آنف���ا، يجب أن يكون تدريس مواضيع البيئ���ة والجماليات إلزاميا من 

روضات األطفال وحتى المدارس الثانوية. وسعيا إلى مواجهة االزدياد المتوقع في 

عدد األوالد الحريديم في المدارس اإلبتدائية، س���يتوجب جعل تدريس المواضيع 

األساس���ية جزءا ال يتجزأ من أي منهاج تعليمي في إس���رائيل، بغية إكس���اب كل 

مواط���ن في الدول���ة األدوات األساس���ية الالزمة لمواجهة تحديات س���وق العمالة 

الحديثة في عالم متطور وتنافسي. 

»بعد بضعة أجيال: هل نحن في طريقنا إلى دولة دينية؟« � هذا هو السؤال المركزي 

الذي يش���كل هاجس أوساط مهتمة بمس���تقبل دولة إسرائيل وس���يرورات تطورها، 

الديمغرافي واالجتماعي، بما يس���تبطن من أس���ئلة »ثانوية« أخرى من ضمنها: »هل 

سيصبح المتدينون أغلبية في الدولة«؟ و«هل سيتالشى المجتمع العلماني ويختفي؟« 

و«هل نحن في مستهل سيرورة ستنتهي بهجرة كثيفة للعلمانيين من البالد؟«! 

وهي تس���اؤالت طرحتها الصحافية راحيل مالك بودة عل���ى مجموعة من المثقفين 

وعلم���اء االجتم���اع والحاخامين اليه���ود اإلس���رائيليين وجمعت إجاباته���م عليها، 

واس���تمزجت مواقفهم وآراءهم، في تقرير موس���ع نش���رته صحيفة »مكور ريشون« 

)يميني���ة( يوم 13 تش���رين الثاني األخير، برس���م م���ا تصفه الصحافية ب�«المأس���اة 

العلمانية كما تتجس���د أمامن���ا: الخوف من يوم قادم تصبح في���ه العلمانية غير ذات 

معنى أو أهمية وتتحول إس���رائيل إلى دولة ش���ريعة أصولية يديرها متدينون«! بما 

م، في نظرها، طرح »س���ؤال آخر هو: هل سيبقى ثمة علمانيون في 
ّ
يس���تدعي، بل يحت

إس���رائيل بعد 20 س���نة؟«، أو »بكلمات أخرى: هل يمكن الحدي���ث، منذ اآلن، عن موت 

العلمانية )في إسرائيل(؟«!

الديمغرافيا وخليط الدولة والدين والقوموية
تس���تدرك الصحافية فتقول إن اس���تخدام تعبير »موت« في س���ياق الحديث 

ع���ن جمهور كبير جدا في دولة إس���رائيل »ق���د يبدو مبالغًا في���ه«، لكن اللقاءات 

التمهيدي���ة العديدة التي أجرتها مع عدد م���ن العاملين في الحقل الثقافي في 

مدينة تل أبيب »تبّين أنه حتى لو كانت المعطيات تش���ير إلى غير ذلك، ربما، إال 

أن هذا الخوف هو السائد اليوم، عاطفيا وشعوريا، في حاضرة غوش دان« )مدينة 

تل أبيب وضواحيها من المدن المحيطة، في وسط إسرائيل(... و«ثمة شعور عميق 

بأن ظهر البعير على وش���ك االنقصام«، ألن »ثمة تيارًا علمانيا في دولة إسرائيل، 

بكل شرائحها، لكن هذا التيار يشعر اليوم بأنه أقلية، إذ أن خليط الدولة والدين 

والقوموي���ة آخذ في إحكام الحصار حوله«، كما تورد على لس���ان أوري مس���جاف، 

الصحاف���ي في جريدة »هآرتس«، الذي يؤكد أن موج���ة هجرة العلمانيين اليهود 

من إس���رائيل »تحصل اآلن« وأنه »ال يمك���ن إجراء نقاش حول هذا األمر بمعزل عن 

التطرف القوموي � اليميني المتصاعد باستمرار، إلى جانب اعتداءات وانتهاكات 

أخ���رى كثيرة تطال الديمقراطية، س���لطة القانون، حق���وق األقليات والقيم التي 

قامت هذه الدولة على أساسها« و«إذا ما استمر هذا المنحى، فمن المؤكد أن هجرة 

العلمانيين س���تصبح أكثر كثافة وأسرع وتيرة«. ويضيف مسجاف: »نحن جيدون 

جدا في الضحك والسخرية من جميع جاراتنا الدول غير الديمقراطية وغير الحّرة، 

لكن الحقيقة أننا نتقدم نحوها بخطوات هائلة«!

وتستعين الكاتبة ببعض النتائج التي توصل إليها أرنون سوفير، أستاذ الجغرافيا 

ري »الخط���ر الديمغرافي« )العربي، أساس���ا(، فيما 
ّ
س���ابقا في جامع���ة حيفا وأبرز منظ

يتعلق بع���دد المتدينين اليهود في إس���رائيل خالل العقود القريبة والتي نش���رها 

ضمن بحث بعنوان »إسرائيل 2010- 2030، في الطريق نحو دولة دينية«، يتمتع فيها 

المتدين���ون اليهود بتفوق من حيث الوزن العددي، االجتماعي، الثقافي والسياس���ي 

وهو ما »س���يؤدي، في نهاية المطاف، إلى موجة كبيرة وواسعة من هجرة العلمانيين 

من إسرائيل« )اقرأ عن البحث في مكان آخر من هذه الصفحة(. 

وفي الس���ياق ذاته، أش���ارت الكاتب���ة إلى سلس���لة تقارير صحافية ح���ول »الخطر 

الديمغرافي« بثتها القناة العاش���رة في التلفزيون اإلس���رائيلي قبل بضعة أس���ابيع 

ورد خالله���ا، مث���ال، أن ثمة توقعات، مبنية على معدالت التكاث���ر الطبيعي، تقول بأن 

المتديني���ن اليه���ود )من جميع االتجاهات( سيش���كلون نحو 53% من مجمل س���كان 

إسرائيل في العام 2034 وأن ما بين 33% حتى 40% من مجمل سكان الدولة في العام 

2059 سيكونون من المتدينين الحريديم!

وف���ي المقابل، يرى الحاخام موش���ي روط، حام���ل لقب الدكتوراة في الفلس���فة 

م���ن جامعة بار إيالن، أن »األغلبية العلمانية ليس���ت ش���رطًا لبقاء إس���رائيل دولة 

ديمقراطية«. ويقول: »أعتقد أحيانا بأن أحد األخطاء الكبرى التي يرتكبها المتدينون 

ه���و وضع الكيباه )الطاقية الدينية اليهودي���ة(، ألن هذه في أيامنا ال تقول الكثير 

عن اإلنسان... إنها تقيم ما يش���به حدًا مصطنعًا بين التدّين والعلمانية... ونظريا، 

إذا ما خلع جميع المتدينين الكيباه عن رؤوس���هم فسيتضح إن ال أقلية دينية هنا 

وال أغلبية علمانية، بل هي مجموعة كبيرة من جدا من الناس المرتبطين باليهودية 

وبالتقاليد بشتى الصور وبمختلف المس���تويات، مقابل أقلية صغيرة جدا اختارت 

القطيعة«. 

ويصب هذا الكالم في خالصة أنه »رويدا رويدا، ينش���أ هنا ويتنامى قطاع وس���طّي 

فين« � متدينون ابتعدوا عن الدين،  واسع جدا مكون من تشكيلة واسعة من »غير المعرَّ

علمانيون اقتربوا من الدين، متدينون س���ابقون، تقليديون وما بينهم. إنه قطاع كبير 

جدا، إلى درجة أنه أصبح من الصعب وصفه بالقطاع، بل يبدو أنه هو هو التيار المركزي 

في المجتمع اإلسرائيلي«. 

السياق السياسي و«تصاعد قوة العرب«
ال يمك���ن الحديث ع���ن المجتمع اإلس���رائيلي وم���ا يعتمل في داخل���ه من تحوالت 

وس���يرورات بمعزل عن السياق السياس���ي العام، بالطبع. بل يذهب بعض المتحدثين 

في هذا التقرير إلى القول إن هذا الس���ياق، تحديدا، هو الذي »يفسر سيرورة التباعد 

والتف���رق الحاصلة بين قطاعات المجتمع اإلس���رائيلي المختلفة«. وبكلمات أخرى، فإن 

»تصاع���د قوة العرب ووزنهم يدفع كثيرين )م���ن اليهود( إلى البحث عن هوية مميزة 

وعن قاس���م مش���ترك واس���ع، عالوة على ما في ذلك من ردة فعل على الوضع األمني، 

بالطبع«. 

وتعتبر معدة التقرير أن »في هذا الش���عور ما يفسر، أيضا، سر نجاح نفتالي بينيت 

في تصوير حزبه )البيت اليهودي( بأنه حزب جميع مصوتيه«! 

ويقول البروفسور آش���ير كوهن، أستاذ العلوم السياس���ية في جامعة بار إيالن، إن 

»المتديني���ن يظه���رون كأنهم الممثل���ون األمينون للموقف اليمين���ي الحقيقي في 

الدولة، وليس ثمة ش���ك في أن لهذا تأثيرا كبيرا وعميقا على وعي االنتماء، فضال عن 

أنه يتجسد، أيضا، في تحّول اليسار المتدين إلى ما يمكن وصفه بأنه فشل إحصائي... 

وف���ي هذا اإلطار، ُيطرح الس���ؤال: ما ه���ي دائرة االنتماء األقوى واأله���ّم، أهو الموقف 

اليميني أم التدين؟«.  

ب القوموي يؤثر كثيرا عل���ى التوجهات والوجهات، لكنه ال 
ّ
ويعتق���د روط بأن المرك

يكتفي بهذا التفسير، بل يقول: »صحيح أن تصاعد قوة العرب يدفع الناس )اليهود( 

إلى البحث عن هوية خاصة بهم، لكن يوجد سبب إضافي آخر لهذا التحول نحو التدين 

يتمثل في الش���عور بالخواء والملل في عالم العلمانية«! ويجزم بأنه »إذا ما اس���تمرت 

هذه الوجهات، فال ش���ك في أن الدولة ستصبح أكثر تدينا وأكثر يهودية«. ويضيف: 

»وأنا أومن بأنه س���يكون لدينا رئيس حكومة متدين في مرحلة ما ليس���ت بعيدة، رغم 

أن هذا ال يعني أنه سيستبدل قوانين الدولة بقوانين الشريعة )اليهودية(، بل يعني 

الجّو العام الدولة � كيف تبدو الش���وارع، ما هي األلبس���ة المقبولة، أية مضامين يتم 

بثها في قنوات ووسائل االتصال المختلفة وما إلى ذلك«.   

العلمانية أنهت مهمتها التاريخية
وردا على س����ؤال عم����ا إذا كان يعتقد بأن العلمانيين س����يكونون معنيين بالعيش في 

دول����ة كهذه، يقول: »لقد أخذوا فرصتهم. اليس����ار العلماني حكم الدولة طوال عش����رات 

الس����نين وإن خس����ر فيبدو أن ثمة س����ببا وجيها لذلك«! ثم يضيف: »نحن نرى في أوروبا 

أيضا أنه كلما اتسعت العلمنة واإللحاد تضاءلت معدالت الوالدة، بينما يهاجر العرب إلى 

هناك ويس����يطرون.... إن النماذج الوحيدة التي نعرفها نحن هي نماذج الدول اإلسالمية 

وم����ن الخطأ المقارنة بينن����ا وبينها، ألن األمر س����يكون بمثابة القول ب����أن الديمقراطية 

والدكتاتورية هما الشكالن الوحيدان الممكنان للسلطة، ولذلك فنحن ال نريد سلطة«! 

وردا على س���ؤال آخر عما إذا كان يعتقد بأن »دولة إس���رائيل ليس���ت في حاجة إلى 

علمانيي���ن«، قال روط: »أنا ال أعتق���د أننا في حاجة إلى علمانيي���ن. وبنظرة إلى الوراء، 

يمك���ن القول كما قال الحاخام كوك )أبراهام كوك هو الحاخام األكبر األول لألش���كناز 

في فلس���طين برز في محاوالته تقريب الصهيونية إلى المتدينين( بأن دور العلمانية 

كان ضروري���ا في المرحلة التي ل���م تكن فيها اليهودية قادرة عل���ى تدبر أمور إدارة 

الدول���ة والجيش... أما وق���د أصبح المتدينون يحتلون جميع ه���ذه المواقع، فباإلمكان 

القول إن العلمانية قد أنهت مهمتها التاريخية. كل ما قامت به يس���تطيع القيام به 

اليوم أشخاص متدينون... وأعتقد أن العلمانية في العالم أجمع قد استنفدت ذاتها، 

ونظ���را لكونها تقود إلى نوع من التدمير الذاتي، فيب���دو أنه من األجدى االنتقال إلى 

المرحلة التي تليها«!

معطيات... اتساع التدين وتبدل المواقع
يق���ول التقرير إن معطيات مختلفة من أبح���اث إحصائية عديدة »تدل، حقا، على أن 

دولة إس���رائيل تمر اآلن في ذروة سيرورة اتساع التدين وتعمقه. فقد أظهر بحث من 

العام 2012 أجراه معهد غوتمان أن 80% من اليهود في إس���رائيل يؤمنون بالله، %76 

منهم يحافظون على حرمة الس���بت، 92% يحيون ليلة الفصح العبري، 78% ال يتناولون 

أطعمة غير حالل في عيد الفص���ح العبري، 40% من العلمانيين اليهود يحافظون على 

قواع���د وأحكام الطعام الحالل و26% من العلمانيين يصومون في يوم الغفران العبري. 

ومع ذلك كله، فإن 40% من اليهود اإلس���رائيليين يعّرفون أنفسهم بأنهم علمانيون � 

وهي نسبة ثابتة لم تتغير طوال سنوات عديدة جدا«. 

ويقترح البروفسور آشير كوهن تفسيرا آخر لهذه المعطيات فيقول إن غالبية كبيرة 

م���ن العلمانيين تضيء الش���موع في عيد األنوار )حانوكا( ألن هذا العيد قد اكتس���ى 

صبغة مناس���بة قومية، وليس ألن البعد الديني هو الذي يعنيهم. واألمر ذاته يمكن 

قوله عن إحياء ليلة الفصح، إذ أصبحت هذه أش���به بمناس���بة عائلية. لكن هذه األمور 

أصبحت ملموسة بصورة واضحة اآلن ألن المتدينين يحتلون مواقع مركزية في السلطة. 

وهذا عامل مهم آخر يعزز ش���عور »موت العلماني���ة«. من الواضح أن النخب العلمانية، 

الت���ي أدارت البالد وحدها في الماضي، تش���اهد اآلن أمورا لم تره���ا من قبل، إطالقا... 

فمتدين رئيس جهاز »الش���اباك«، ومتدين قائد عام للش���رطة، ومتدين مرشح لرئاسة 

جهاز »الموس���اد« � وهذا كله يخلق شعورا بازدياد المتدينين عدديا وانتشارهم، لكن 

ما تغير في الحقيقة هو ليس عدد المتدينين، بل مواقعهم ومكانتهم في المجتمع«.   

موجة استعراق، ال تدّين
يرى د. تومر بيرِسكو، الباحث والمحاضر في موضوع األديان عامة، واليهودية خاصة، 

بين أن ثمة »نهض���ة يهودية« قوامها 
ُ
أن نظ���رة فاحصة إلى المجتمع اإلس���رائيلي ت

أن المنتمي���ن إلى مجموعة العلمانيين ودوائرهم المختلفة »يبدون اهتماما بالتقاليد 

الدينية وب���كل جوانبها، لكن هذا ال يعني التوقف عن كونه���م علمانيين بالمفهوم 

السوس���يولوجي، بل العكس هو الصحيح � إنهم يحددون ألنفسهم كيف يترجم هذا 

اللق���اء بينهم وبين التقالي���د الدينية، إنهم يخيطون ألنفس���هم بدلة يهودية على 

هواهم وكما يشتهون أن يلبسوا. ليست في هذا أية عودة جماعية إلى الدين«.  

ويشير بيرس����كو إلى وجهة أخرى تتمثل في »موجة االستعراق« )التعصب واالستعالء 

العرقي( التي يجس����دها، في رأيه، ازدي����اد قوة حزب »البيت اليهودي« خالل الس����نوات 

األخي����رة. ويقول: »لدينا حزب ديني قوم����ي وفجأة، ذات يوم، يضّمون إليه امرأة علمانية، 

ثم علمانيا آخر. إنها موجة يتم خاللها تعريف اإلس����رائيلية بأنها االنتماء إلى الش����عب 

اليهودي، وهو ما يتح����دد ليس وفقا لمدى االلتزام بالش����ريعة اليهودية وأحكامها، بل 

بموجب السؤال: »َمع من تتماهى؟«. وبهذا المعنى، فإن يانون ميجال وأييلت شاكيد هما 

»يهوديان جدا«، ليس بالمفهوم الديني وإنما بالمفهوم الوطني. وهذا التماهي، بالذات، 

ه����و الذي يتيح لمجموع����ات مثل الصهيونية الدينية اس����تيعاب أش����خاص ال يلتزمون 

باألحكام الدينية مطلقا، بل لمجرد كونهم يتماهون معها كأش����خاص وطنيين. ونفتالي 

بينيت هو التجس����يد األبرز لهذه الظاهرة. فهو رئيس الحزب الديني األكبر، بينما هو لم 

يدرس الشريعة اليهودية بصورة جدية ويختلف، تمام االختالف، عن كل الذين أشغلوا 

رئاسة حزب »المفدال« سابقا. ومعنى هذا أن ثمة شرعية لهذه المواقف، أيضا«!

ويرى بيرس���كو إن هذه الظاهرة تجّس���د »تحوال اجتماعيا واضحا، دون شك. وهذا ال 

يعني أن هؤالء األش���خاص ليسوا علمانيين، لكن هذا الوضع يثير خوفا كبيرا وشديدا 

لدى كثيري���ن من العلمانيي���ن الذين ال تربطه���م رابطة حقيقية بالدين وش���رائعه 

وش���عائره«. ومن هنا، فهو يعتقد بأن »دولة إسرائيل تصبح، بكثير من المعاني، أكثر 

تعددي���ة وأكثر تنوعًا. ثمة ش���رعية أكبر لمجموعات دينية مختلفة وقد تش���كل هنا 

نوع من اليهودية اإلس���رائيلية التي تمثل ظاهرة من االزدهار الثقافي وهذا أمر رائع. 

المجتمع بحاجة إلى هذا لكي ينمو ويزدهر«. 

المشرقية ـ هوية جديدة؟
وإلغالق دائرة الحديث عن الهويات، يختتم التقرير بمحاولة استيضاح مكانة ودور 

اليهود المش���رقيين في هذه الس���يرورة بمجملها من خالل طرح الس���ؤال التالي: هل 

يعني موت العلمانية، عمليا، انتصار المشرقية؟ 

وفي محاولة اإلجابة عن هذا الس���ؤال، يقول د. مئير بوزاغلو، أس���تاذ الفلس���فة في 

الجامعة العبرية في القدس، إن كثيرين من أبناء الطوائف اليهودية المشرقية »يرون 

أن هذا التقسيم الثنائي بين متدينين وعلمانيين ال يمثلهم وال يعبر عنهم. ومن هنا 

تأتي شرعية التمسك بالتقاليد. أي أن هذا التقسيم الثنائي يتيح لليهود الشرقيين 

الذين كانوا يعّرفون أنفس���هم سابقا بأنهم علمانيون إمكانية تعريف أنفسهم اآلن 

بص���ورة أكثر دق���ة وتحديدا. ونتيجة لذل���ك، يهتز التصنيف على أس���اس متدين � 

علماني ويتزعزع. واالتجاه األبرز الذي يعكس هذا هو بين المثقفين الشرقيين، الذين 

كانوا أكثر مالءمة في الماضي لنموذج القوس الديمقراطي الشرقي )حركة اجتماعية 

تأسس���ت في العام 1996 بمبادرة مجموعة من أبناء الطوائف اليهودية الش���رقية في 

إسرائيل من أجل تقليص الفجوات في المجتمع اإلسرائيلي( �  علمانيون يتبنون ميول 

وتوجهات اليسار األشكنازي«.

                  تــذكــيــــر

البروفسور أرنون سوفير: تحّول إسرائيل إلى دولة دينية يفاقم الخطر على استمرار وجودها!

هل إسرائيل في طريقها ألن تصبح »دولة دينية«؟

الدينية  الدولة  ســـؤال  إسرائيل: 

يتخذ منحى اكثر حّدة.      )إ.ب.أ( 
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

موقع ستقام فيه إحدى البلدات الخمس الجديدة في النقب.

تش���ير المعطيات التي تتضمنها مخططات الحكومة اإلسرائيلية إلى أن 

النية تتجه نحو بناء 125 ألف وحدة سكنية جديدة في مدن النقب، بحيث 

يتم بناء 50 ألف وحدة س���كنية في بئر السبع، 30 ألف وحدة في عسقالن 

)أش���كلون(، 20 ألف وحدة في كريات غات، 15 ألف وحدة في كريات مآلخي 

و10 آالف وحدة في مدن أخرى.

ويتحدث مؤس���س حركة »أور« لتشجيع االس���تيطان اليهودي في النقب 

والجليل، روني بلمار، عن معطيات مس���تقبلية. ويش���ار إل���ى أن »أور« هي 

جمعي���ة غير ربحي���ة وتتلقى دعما مالي���ا من »كيرن كييمت ليس���رائيل« 

)الصندوق القومي إلسرائيل( وتبرعات من المنظمات اليهودية األميركية، 

وتعمل إلى جان���ب أذرع التخطيط الحكومية. وله���ذه الحركة تأثير كبير 

على اتجاهات وشكل االس���تيطان في النقب والجليل. ورغم أن مصادر في 

وزارة البن���اء اإلس���رائيلية تقول إنه ال توجد مكانة رس���مية للحركة وإنها 

تمثل نفسها فقط، إال أن »أور« ضالعة في تسويق أراض في بعض المناطق 

وتنظ���م في أماكن معينة نوى إلقامة بلدات جديدة بينما تعمل في أماكن 

أخرى كمقاول إلقامة بنى تحتية.  

ويق���ول بلم���ار: »في الماضي كن���ا ضالعين في قرارات حكومي���ة عديدة تم 

اتخاذها، ونحن نعمل مع س���ت وزارات ولدينا ش���راكة م���ع وزارة تطوير النقب 

والجليل. ونحن نشغل مركز المعلومات القطري لالستيطان في النقب، وننشط 

باألس���اس في إحض���ار مجموعات اس���تيطانية. وفيما يتعلق بحال���ة البلدات 

الخم���س الجديدة في النقب فإن الحديث يدور ع���ن قرار تافه، ألن لدينا خطة 

عمل شاملة للنقب والجليل، وغاية معظمها هي تقوية البلدات القائمة«.

وأضاف: »عملنا حتى اليوم، وما زلنا نعمل، في سبع مدن تطوير وفي أكثر 

من 40% من البلدات الريفية القائمة. وقد طورنا خطة من ش���أنها أن تجعل 

منطقت���ي النقب والجليل في وضع يمكن أن يس���كن فيهما أكثر من %40 

من سكان الدولة«.

وتابع أنه »في نهاية القرن الواحد والعش���رين سيعيش في إسرائيل 24 

مليون نس���مة. وخالفا لالتجاهات في العالم، حيث يتناقص عدد السكان، 

تتجه إس���رائيل إلى مكان آخر بس���بب معدالت الوالدة المرتفعة والتنوع 

الكبير للس���كان. ولهذا، ينبغ���ي أن يكون النقب والجلي���ل مركزيين، وأنا 

أطمح إلى رؤية 6 – 7 مليون ش���خص يس���كنون في النقب. لقد اس���تغرق 

بناء )مستوطنة( موديعين 40 عاما منذ بدأوا الحديث عنها، وهذا الحساب 

يعني أنه حتى العام 2050 ستكون هنالك حاجة إلى وجود 70 مدينة مثل 

موديعين. لقد وضعنا األساس ألكبر عدد ممكن من اإلمكانيات للسكن في 

تجمعات س���كانية قائمة. وفي هذه الخطة، بعد أن »عبأنا« بئر السبع بأكثر 

من مليون ش���خص وكرمئيل وصف���د ب� 150 ألف ش���خص، وبعد أن حققنا 

ف���ي جميع هذه األماكن أرقاما خيالي���ة، تبقى هنالك حاجة إلى المزيد من 

التجمعات السكنية«.     

وش���دد بلمار على أنه يؤمن بتقوية بلدات قائمة، لكنه يعتقد بأن ال مفر 

من إقامة بلدات جديدة. »بعد أن أقمنا بلدة في النقب أدركنا أن هذا ليس 

األس���اس وأن األمر األهم ه���و تقوية البلدات القائم���ة. ورغم ذلك، هناك 

الكثي���ر من األفراد الذين ال يحلمون باالنتقال للس���كن في النقب، وخاصة 

في مدينة تطوير، ألنهم يخافون السكن في مكان كهذا. ولكن، إذا تحدثنا 

معهم عن بلدة جديدة، فسيبدون اهتماما بالموضوع. هؤالء هم األشخاص 

الذين بإمكانهم ش���ق الطريق أمام شريحة مشابهة لهم ستأتي خلفهم. 

س���يفتحون مس���ارا لجمهور كامل وهم أكثر نجاعة من أية حملة تسويق. 

وعندما يقول هؤالء األشخاص ’نحن هنا، حالنا في النقب جيد، تعالوا أنتم 

أيضا، لكن بلدتنا الريفية مليئة وواصلوا الطريق إلى عراد أو أوفاكيم’، فإن 

هذا سيقوي سكان هذه المدن أيضا«.

واعتب���ر بلم���ار أن »لكل واحدة م���ن البلدات الجدي���دة المخطط إقامتها 

نموذج���ا خاصا بها. فبل���دة نافيه غوري���ون، على س���بيل المثال، تعكس 

نموذجا جديدا يمكن أن يكون مناس���با ألي شخص مهتم بموضوع البيئة. 

فهذه بل���دة جماهيرية ريفية ضم���ن نطاق مجلس إقليم���ي، البناء فيها 

يرتفع طوابق قليلة ومن المخطط أن يس���كن فيها 10 آالف ش���خص. إنها 

مالئم���ة للعصر الذي ال نريد فيه أن تكون س���يارتان لدى كل عائلة. لهذه 

البلدة مركز صغير مس���تقل يوفر منتجات اس���تهالكية وخدمات للبلدات 

المحيط���ة بها أيضا. وهناك بلدة أخرى، داية، س���تقام في إحدى المناطق 

األقل سكنا في إسرائيل، بين البحر الميت والنقب. فليس هنالك استيطان 

في هذه المنطقة ولم يجر أي تخطيط إلقامة بلدة فيها«.  

وق���ال بلمار إنه توجد خطط إلس���كان بدو في بلدات جديدة س���تقام في 

النقب. »لدى حركتنا ثالث نوى بدوية. واحدة للمسرحين من الجيش، أخرى 

لبلدة بدوية من نوع جديد وبداية نواة تهدف إلقامة بلدة عربية في شمال 

البالد، رغم أننا نحاول إقناعهم ببناء أحياء في بلدات قائمة. يجب أن تكون 

في النقب تشكيلة متنوعة من األلوان وال يمكن تحويله إلى أبيض � أسود. 

ورغ���م أن موظفي وزارة المالي���ة يرددون طوال الوقت ش���عارات ضد هذه 

البلدات، إال أنهم ال يمتلكون برهانا على أنها تضر بالبيئة«. 

وادعى بلم���ار بأن إقامة ه���ذه البلدات في النقب ته���دف إلى مصادرة 

أراضي البدو والحفاظ عليها كي ال يسكنها البدو. »كيف يمكن لبلدة مقامة 

على 700 دونم أن تحافظ على األرض كي ال يسيطر عليها البدو؟ ولنقل أن 

داية هي بلدة ستقام على 1000 دونم، ما هي أهمية ذلك مقابل القرى غير 

المعترف بها القائمة على عش���رات آالف الدونمات؟ أنا ال أقول إنه ال توجد 

أهمية للحفاظ على األرض، لكن في هذا المستوى الحل الوحيد هو أن على 

الدولة تطبيق القانون«، في إشارة إلى ترحيل البدو عن قراهم وأراضيهم. 

واعتب���ر أن إقامة بلدات جديدة ال يمس بالبل���دات القائمة، وقال إنه »لو 

ل���م تكن هناك بلدة عومر لما كانت بئر الس���بع. وبلدات )للش���رائح القوية 

اجتماعي���ا واقتصاديا( مثل عومر وليهافيم وغفاعوت بار وميتار أبقت في 

الجنوب جميع أولئك الذين أرادوا الهرب منه في حينه. بئر الس���بع اليوم 

ال تش���به بئر الس���بع قبل أربعين عاما. في ذلك الوقت قال جميع أس���اتذة 

الجامعة واألطباء ’س���نمنح فرصة أخيرة للجنوب م���ن خالل عومر’. وهذا ما 

أبقاهم هناك فلم يهربوا ش���ماال. وعندما تقام بلدة كهذه، س���يرغب أوالد 

البروفس���ور من عومر في العيش بالقرب م���ن ذويهم، وإذا كان األمر مكلفا 

فإنهم س���ينتقلون للسكن في حي آخر في بئر السبع. ليس صحيحا القول 

إن أية بلدة جديدة تدمر مدينة. عدا ذلك، فمدينة عراد ليست بحاجة إلى 

300 عائلة تس���كن بالقرب منها، بل عليها أن تف���رح ألن األوالد من هناك 

سيأتون إلى دورات في المدينة ويحولونها إلى عاصمتهم«.

مخطط إلسكان 40% من سكان إسرائيل في النقب والجليل

رافق���ت مصادق���ة الحكومة اإلس���رائيلية على مخطط إقام���ة خمس بلدات 

جدي���دة في النقب، ف���ي مطلع األس���بوع الماضي، خالفات جدي���ة بين مؤيد 

ومعارض للمخطط. ولم يتطرق طرفا هذا الخالف إلى المخطط األصلي، »مخطط 

برافر« الذي تقرر تجميده قبل س���نتين ويه���دف إلى ترحيل العرب البدو عن 

قراهم الموجودة قبل تأس���يس إس���رائيل دون أن تعترف إسرائيل بها أبدا، 

وإنما تس���عى إلى هدمه���ا ومصادرة أراضيها البالغة مس���احتها مئات آالف 

الدونمات وإقامة بلدات يهودية صغيرة مكانها. والبلدات الخمس التي تمت 

المصادقة عل إقامتها تشكل مرحلة أولى في هذا المخطط.

ويدور الخالف بين اإلسرائيليين من مؤيدي ومعارضي المخطط الحالي حول 

ما إذا كانت إقامة البلدات الجديدة س���تؤثر على أس���عار البيوت، وهل هنالك 

منطق في إقامة بلدات جديدة بدال من توس���يع بلدات ومدن قائمة، وهل ثمة 

ج���دوى في رصد مبالغ كبيرة من أجل إعداد البنية التحتية للبلدات الجديدة، 

ومن هي الشريحة السكانية التي تحاول الحكومة نقلها إلى النقب. وقد جمع 

شر في صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، يوم الجمعة الماضي، مواقف 
ُ
تقرير ن

مؤيدي ومعارضي المخطط.

كي ال يهرب األوالد إلى تل أبيب«
أحد مؤيدي القرار الحكومي هو رئي���س المجلس اإلقليمي »ميرحافيم« في 

النقب، ش���اي حجاج، اعتبر أن إقامة البلدات الجديدة هو أمر ضروري. »األفراد 

بحاجة إلى مكان يس���كنون فيه، وهنا الحل العقالني لمشكلة غالء المعيشة. 

ومن يأتي إلى هنا بإمكانه شراء قطعة أرض بمبلغ 150 ألف شيكل، وباستثمار 

إجمالي يبلغ مليون شيكل ستكون لديه فيال رائعة«.

وأض���اف حجاج أن »الحكومة اس���تثمرت في الس���نوات األخي���رة في البنية 

التحتي���ة هنا، ومهمتنا اآلن هي إحضار أفراد إلى هنا. لقد انتهت قصة دولة 

ت���ل أبيب. واآلن بدأ عهد دولة النقب«، في إش���ارة إل���ى انتقال عدد كبير من 

سكان إسرائيل من وسط إسرائيل إلى النقب، في جنوبها.

وقال حجاج إنه توجد في منطقة مجلسه اإلقليمي منطقة صناعية )»نوعام«( 

وإنه يتوقع أن تبلغ مس���احتها في المس���تقبل ثالثة آالف دونم، بينها 500 

دون���م تم بيعها لش���ركات، وإنه يوجد ف���ي هذه المنطق���ة الصناعية حاليا 

مصنع لمنتجات األلبان وسوبرماركت تابع لشبكة رامي ليفي ومصنع لتصنيع 

حاويات بالس���تيكية، وهن���اك 26 مصنعا تنتظر الدخول إل���ى هذه المنطقة 

الصناعية وإن التقديرات تشير إلى أنها ستوفر عشرة آالف مكان عمل جديد. 

ورأى حج���اج أن ثمة منطقا في إقامة البل���دات الجديدة الصغيرة. »من يريد 

السكن في المدينة يسكن في المدينة، ومن يريد السكن في القرية )البلدات 

الصغيرة( يس���كن في القرية. أنا كبرت في موش���اف )قرية زراعية( وال أرغب 

في الس���كن في مدينة. أنا أؤيد تكبير )مدينة( أوفاكيم، وس���نبذل كل ما في 

وس���عنا من أجل أن تتطور المدن القريبة منا، لكن يس���تحيل أن يسكن ابني 

في أوفاكيم. وإذا أردت أن يس���كن أوالدي ف���ي المنطقة، فعلّي أن أهتم بهم 

وباحتياط���ي األراضي وبتوفير قطع أرض ش���اغرة للبناء. جميع الموش���افيم 

استنفدت مس���احة أراضيها بموجب تاما � 35 )الخارطة الهيكلية القطرية(، 

ولم يعد باإلمكان توس���يعها. ولهذا، إن أردت أال يهرب ابني إلى وسط البالد، 

فإني ملزم بإقامة بلدة جديدة«. 

ويرى حجاج أن ثمة س���ببا آخر يحول دون إمكانية توسيع بلدات قائمة، وهو 

أن »البل���دة التي يوجد فيها أكثر من 500 وحدة س���كنية لم تعد بلدة ريفية 

وإنما بلدة بطابع مدينة. وهذا سيلحق ضررا بالمدن القريبة منا«.  

رغم المس���وغات التي يطرحها حجاج وكثيرون غيره، إال أن كثيرين يطرحون 

م���ن الجهة األخرى أس���ئلة حول ج���دوى إقامة البلدات الجدي���دة، خاصة وأن 

مسافة السفر بسيارة من إحدى هذه البلدات إلى مدينة أوفاكيم، على سبيل 

المثال، ال تستغرق أكثر من خمس دقائق فقط. 

ويبلغ عدد س���كان أوفاكيم اليوم 28 ألف نس���مة، لكن يجري توسيعها في 

هذه األثناء من خالل بناء 3500 وحدة سكنية في أحياء جديدة، ما يعني أنه 

يتوقع أن يرتفع عدد س���كان المدينة بنسبة عش���رات  بالمائة. كذلك تجري 

أعم���ال بناء مكثف���ة في مدن أخرى ف���ي النقب، مثل نتيف���وت وكريات غات 

ويروحام. ومن المقرر أن تفتتح محطة قطار في أوفاكيم بعد بضعة أس���ابيع، 

األمر الذي سيس���هل التنقل على من يسكن في هذه المدينة ويعمل في تل 

أبي���ب ومنطقتها. وتش���ير التقديرات أيضا إلى أن وصول س���كة الحديد إلى 

أوفاكيم س���يدفع كثيرين إلى االنتقال للسكن فيها، ألن تكلفة الحياة فيها 

أقل منها في وسط إسرائيل. 

استثمار في تجارة األراضي
مق���اول البناء ايلي بن موح���ا ال يرى أن قرار إقامة البل���دات الجديدة يحمل 

بشرى سارة. ويقول إن »إقامة البلدات الجديدة سيؤثر على البناء في أوفاكيم. 

فإقام���ة بلدة جديدة تأتي على حس���اب تقوية البل���دة الموجودة. ومن خطط 

لشراء عقار في أوفاكيم، س���يتراجع عن شرائه عندما يسمع أنهم سيقيمون 

خمس بلدات جديدة. وقبل أربع أو خمس س���نوات كان ثمن قطعة األرض هنا 

270 ألف ش���يكل، بينما يبيعونه���ا اليوم ب� 400 � 450 ألف ش���يكل. ونصف 

األشخاص الذين اشتروا عقارات هنا فعلوا ذلك لغرض تجاري«.

وأوضح ب���ن موحا أنه ليس جميع الذين يش���ترون قط���ع األرض للبناء هذه 

هم أش���خاص ميسورو الحال. »إنهم يأخذون قروض إسكان كبيرة. وأي ساكن 

يأت���ي إلّي من أجل بناء بيت يأخذ قرضا بنس���بة 80% من ثمن األرض. الجميع 

يريد بيتا على قطعة أرض، وبدال من ش���راء ش���قة جميلة في المدينة بمليون 

شيكل يبنون بيتا هنا بمليون و600 ألف شيكل. السبب ليس نقصا في البناء 

المتعدد الطوابق في أوفاكيم«. 

وفي أوفاكيم أيضا يجري جذب مس���تثمرين. ويقول صاحب مكتب وساطة 

العقارات، موش���يه عطية، إن »ثلثي البيوت التي يجري إنشاؤها في أوفاكيم 

هي فيالت. واألرباح من تأجير الش���قق لالس���تثمار تت���راوح ما بين 6% و %8. 

وارتفاع أسعار العقارات في السنوات األخيرة يتراوح بين 12% - 15%. ويوجد 

هنا عدد كبير من المس���تثمرين الذين يؤجرون الش���قق للس���كان المحليين 

ويوجد طلب كبير«.

وأضاف أن »ثمن فيلال بمس���احة 100 متر مربع يبلغ 3ر1 مليون شيكل، بينما 

ثم���ن ش���قة مؤلفة من أربع غرف ف���ي حي قديم يبلغ 500 ألف ش���يكل. ومن 

يشتري البيوت الجديدة هم الس���كان القدامى الذين يريجون تحسين وضع 

س���كنهم، بينما تنتقل األزواج الش���ابة والعائالت إليها من أجل تحقيق حلم 

السكن في بيت خاص«.  

»البلدات الجديدة لن تقوي اقتصاد النقب«
يدور في هذه األثناء صراع واس���ع النطاق حول ص���ورة النقب والجليل بعد 

ع���دة عقود، على ضوء مخططات حكومية. وإلى جانب مخطط البلدات الخمس، 

هناك مخطط آخر إلقامة عش���ر بلدات، صادقت عليه الحكومة اإلسرائيلية في 

بنى في إطارها ثالثة آالف وحدة سكنية. كذلك هناك مخطط 
ُ
العام 2011، وست

إلقام���ة بلدة »حيران« على أنقاض قري���ة أم الحيران البدوية، وهي أكبر القرى 

العربية غير المعت���رف بها في النقب. كما صادقت الحكومة على إقامة ثالث 

بلدات أخرى، هي »كسيف« و«كرميت« و«شيزاف«.

ويضاف إلى ذلك موجة توس���يع كبرى للموشافيم والكيبوتسات جارية في 

السنوات األخيرة. وصادقت اللجنة الفرعية للشؤون التخطيطية المبدئية، في 

بداية تش���رين الثاني الفائت، على مخطط بناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة 

في الموش���افيم والكيبوتس���ات في أنحاء مختلفة من البالد. لكن »ذي ماركر« 

أش���ارت إلى أن هذه الخطوات والقرارات ال تعني أن أعمال البناء ستنطلق في 

الفترة القريب���ة المقبلة وأنه في حالة البلدات الخم���س الجديدة في النقب، 

لغى خاللها إقامة قسم من البلدات. لكن 
ُ
معنى القرار أنه ستبدأ إجراءات قد ت

االتجاه واضح. 

قم خاللها بلدات جديدة داخل الخط األخضر، 
ُ
فبعد سنوات طويلة لم ت

يبدو أن السياسة اآلن تتجه نحو إقامة بلدات الفيالت في الضواحي. وفي 

الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحكومة اإلس����رائيلية، بنيامين نتنياهو، 

األس����بوع الماضي، أن هذه المخططات هي »بش����رى لمواطني إسرائيل«، 

اعتب����ر خبراء تخطي����ط أن هذا االتجاه لي����س أقل من »كارثة« بالنس����بة 

إلسرائيل. 

والجانب األول اإلش���كالي في ه���ذه المخططات الحكومية، وفقا لمس���ؤول 

إس���رائيلي ضالع في هذا الن���وع من البناء، يتعلق بتكاليف���ه المرتفعة التي 

يتعين على الدولة تكبدها. »في بلدة جديدة تشمل 100 وحدة سكنية تدفع 

الدولة 50 مليون شيكل على أعمال الحفريات وحدها. وهذا يعني أن التكلفة 

هي 500 ألف ش���يكل للوحدة الس���كنية الواحدة. ويضاف إلى ذلك تكاليف 

بمئات آالف الش���واقل على البنية التحتية األخرى. وبطبيعة الحال، تنخفض 

هذه التكاليف عندما يزداد عدد الوحدات الس���كنية، لكن ال أحد يعرف ما إذا 

كانت هذه البلدات ستكبر ومتى«. 

وهناك معارض���ة لهذه المخططات داخل وزارة المالية اإلس���رائيلية أيضا. 

وعبر المس���ؤول عن مجال اإلس���كان في الوزارة، عيران نيتسان، عن معارضته 

إلقامة البلدات الجديدة، مشيرا إلى أن إقامتها ستمس بالبلدات الموجودة في 

النقب وستجذب منها الشريحة الس���كانية القوية من الناحية االجتماعية – 

االقتصادية. واستعرض نيتسان التكلفة المرتبطة بإقامة البلدات الجديدة، 

والمترتبة عن إقامة بنية تحتية جديدة، في مجاالت الصرف الصحي والشوارع 

وش���بكات الكهرباء وما إلى ذلك. ولفت إلى أن األرض في إس���رائيل هي مورد 

آخذ بالتناقص، واستخدامها من أجل إقامة بلدات الفيالت ليس ناجعا مقارنة 

بتوس���يع بلدات أو مدن قائمة، وأن هذا األمر س���يلحق ضررا بسياسة الكثافة 

السكانية وتقليص احتياطي األراضي لألجيال القادمة.

وتبين م���ن بحث أجرته جمعية »ميرحاف«، التي تش���جع على الس���كن في 

الم���دن، أن تكلفة بناء وحدات س���كنية في بلدة جدي���دة تبلغ أربعة أضعاف 

البناء في بلدة قائمة. ويقول مدير عام الجمعية ومؤسسها، درور غرشون، إنه 

»يوجد في النقب 251 تجمعا س���كنيا، 28 منها فقط هي مدن ويسكنها %84 

من مجمل س���كان النقب، بينما يسكن 16% من السكان في 223 بلدة صغيرة. 

فلماذا ينبغي إضافة بلدات أخرى؟«.

وأشار غرش���ون إلى أن »المدن الثماني والعشرين القائمة ليست ناجحة من 

الناحية االقتصادية. وإذا كانوا يريدون تقوية النقب، فينبغي تقوية المدن 

التي توفر الخدمات. فالدراس���ات تبين أنه عندما تكون المدن ضعيفة، يكون 

محيطها كله ضعيفا، وعندما تكون المدن قوية يكون محيطها قويا. وقد رأينا 

هذا يحدث في عدة أماكن في البالد. مثال، عندما ازدهرت مدينة نهريا بسبب 

الهج���رة اإليجابية، ازدهرت معها البلدات المحيطة بها. وعندما عانت مدينة 

كريات شمونه من هجرة سلبية، ضعفت الكيبوتسات حولها. بضع عشرات من 

العائالت التي ستأتي للس���كن في بلدة جديدة لن تؤدي إلى تطوير اقتصاد 

النقب وتقويته«. 

»مخطط لمصلحة األقوياء«
يدور س���جال منذ فترة طويلة حول البلدات الصغيرة التي تنتش���ر المئات 

منه���ا في أنحاء إس���رائيل، وازداد هذا الس���جال صخبا ف���ي أعقاب مصادقة 

الحكوم���ة على مخطط البلدات الخمس الجديدة في النقب. وانعكس ذلك في 

أقوال المهندسة والناش���طة البيئية أورنا أنجل: »هذا مخطط سيء، رغم أني 

من مؤسسي حزب موشيه كحلون )»كوالنو«، برئاسة وزير المالية اإلسرائيلي( 

وأومن بطهارة نواياه«.

وأضافت أنجل أن »ه���ذا المخطط يحقق بالضبط أجن���دة الحكومة الحالية، 

وهي أوال وقبل أي شيء آخر تفضيل األقوياء على حساب الضعفاء. واألسوأ هو 

أن ه���ذا يحدث في فترة كحلون. ه���ذا المخطط ال يقوي النقب وإنما يضعفه، 

ويح���ول ميزانية ثم���ة حاجة كبيرة إليها ف���ي المدن القائم���ة إلى خارجها، 

وتمن���ح هذه األموال إلى جه���ات جديدة تأتي إلى هذا الم���كان )أي البلدات 

الجديدة(. والنتيجة هي جذب مجموعة س���كانية قوية إلى البلدات الجديدة، 

بينما يستمر ضعف مدن النقب. وفي الوقت الذي يسود فيه اتجاه في العالم 

يتمثل في االنتقال من أماكن صغيرة يصعب كسب الرزق فيها إلى المدينة، 

نرى أن حكومة إس���رائيل تتصرف وكأننا ما زلنا في س���نوات الس���بعين. من 

ن الصحاري في العالم اليوم؟ إس���رائيل وحدها فقط تمول إنش���اء خمس 
ّ
يوط

بل���دات جديدة لبضعة نخبويين. وعدا ذلك، فإن اآلث���ار البيئية المترتبة عن 

بلدات األطراف تنعكس في تدمير الكثير من الحيز لخدمة مصلحة عدد قليل 

من األشخاص. وهذا أكثر أمر غير بيئي يمكن فعله«. 

لكن مس���ؤولي وزارة البناء اإلس���رائيلية ال يرون تناقضا بين تقوية البلدات 

القائمة وإقامة البلدات الجديدة. واعتب���ر وزير البناء، يوآف غاالنت، أن إقامة 

البل���دات الجديدة في النقب تنب���ع من الحاجة إلى زيادة عرض الش���قق في 

النقب تمهيدا لنقل قواعد الجيش اإلسرائيلي إلى هذه المنطقة. وأضاف إن 

ه���ذا المخطط يأتي في موازاة االس���تثمار بمبالغ كبيرة في مدن النقب. وقال 

إنه جرى التوقيع خالل الشهر الماضي على اتفاق لبناء 20 ألف وحدة سكنية 

في بئر السبع و30 ألف وحدة في عسقالن. 

مخطط إقامة بلدات يهودية جديدة في النقب يثير سجاال صاخبا في إسرائيل
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بقلم: أفنير بن ـ عاموس )*(

ف���ي الوقت الذي يتجول في���ه وزير التربية والتعليم اإلس���رائيلي، نفتالي 

بينيت، ه���ذه األيام مزنرا بمس���دس ح���ول خاصرته، مس���تعدًا لقتل حامل 

الس���كين العارض وكأن ال حراس مرافقين له، تعّد وزارته الطالب لمواجهة ما 

تسميه »موجة اإلرهاب« الحالية بصورة ليست أقل غرابة. 

فقد نش���رت الوزارة مؤخرا عددا من الوثائق التي وضعتها جهات مختلفة، 

من بينها طاقم التربية المدنية، مديرية المجتمع والش���باب، مديرية التربية 

االس���تيطانية، مديرية الخدمات النفس���ية � االستش���ارية والمديرة العامة 

لل���وزارة، والت���ي يفترض بها )الوثائق( أن تش���رح للمدراء والمعلمين س���بل 

مس���اعدة الطالب ف���ي الوضع المتوتر الراهن. أما القاس���م المش���ترك لهذه 

الوثائق فهو غياب أي تطرق إلى الس���ياق األوس���ع، التاريخي، الذي يمكن أن 

يفسر األحداث الدامية األخيرة. 

إح���دى هذه الوثائق، بعنوان »ربابنة ف���ي بحر هائج � حوار في وقت األزمة«، 

تتعامل م���ع مدراء المدارس وكأنه���م ربابنة يتعين عليهم قيادة س���فينة 

التربية وتوجيهها في المياه الهائجة، وتتماش���ى تماما مع الوصف الشائع 

في وسائل اإلعالم لسلسلة األحداث األخيرة بأنها »موجة إرهاب«. 

طبقا لهذا الوصف، فإن أعمال الطعن وإطالق النار التي ينفذها فلسطينيون 

ف���ي المناطق المحتلة وفي داخل »الخط األخضر« هي أش���به بظاهرة طبيعية 

بحرية، كأنها عاصفة إعصار أو موجة تسونامي، هبطت فجأة من السماء الزرقاء 

الصافية وتهدد بإغراق المسافرين األبرياء الذين يستجمون ويتسفعون على 

ظهر السفينة. 

منذ ما يقرب من خمسين سنة، يتعرض السكان الفلسطينيون في المناطق 

إل���ى اضطهاد متواصل، يش���مل بين ما يش���مله أيضا عمليات قتل مباش���ر 

ينفذها جنود ومس���توطنون، مصادرة أراض، س���لب حقوق اإلنسان األساسية 

وإذالل يومي، وال تزال وزارة التربية والتعليم تصر على عدم رؤية العالقة بين 

عنف االحتالل وردات الفعل العنيفة التي تصدر عن ضحاياه. 

 المديرة العامة للوزارة، ميخال كوهن، الجميع في رسالتها التي تكتب 
ّ
وتبز

فيها: »لمزيد أس���فنا، نس���تيقظ كل صباح ليوم إرهاب آخر«. تجاهل السياق 

الواس���ع المتمثل في ممارسات دولة إس���رائيل في المناطق هو وحده القادر 

على رس���م الصورة التي تقابل بين نوم ليلي هادئ وخامل )نومنا نحن( ونور 

النهار الذي يجلب معه عنفا عشوائيا مزعوما )من طرفهم هم(. 

كذل���ك الحل للضائقة التي يش���عر بها الطالب � »تهوية المش���اعر« � يدل 

عل���ى هروب الوزارة م���ن الواقع غير المريح. فالوثيقة التي نش���رتها مديرية 

الخدمات النفس���ية � االستش���ارية تقترح إجراء ح���وار عاطفي وطرح عدد من 

األس���ئلة على الطالب، مثل: »أين »ضبطكم« النبأ؟ بماذا فكرتم حين سمعتم 

عن أعمال اإلرهاب؟ بماذا شعرتم حين سمعتم عنها؟ أية مشاعر أو ردود فعل 

تالحظون لديكم منذ سماعكم بهذه األعمال؟«. 

التركيز على المشاعر واألحاسيس فقط يتيح لرجال التربية والتعليم البقاء 

في المج���ال الضيق والمقلص الخ���اص بالفرد ووجهة نظ���ره، دون المجازفة 

واالنتقال، حاشا لله، إلى المجال الخطير � االجتماعي والسياسي.  

وحتى حين تظهر مؤشرات انتقال كهذا، فإنه يبقى مجرد كليشيه أجوف. 

فالقول، مثال، إن »أعمال اإلرهاب هي أعمال وحشية، غير قانونية، غير إنسانية 

وحكومة إسرائيل، الجيش والشرطة تعمل كل الوقت، أياما وليالي، لمنع هذه 

دت اإلرهاب، ثم إن تحديد »البدء 
ّ
األعمال« يتجاهل األسباب الحقيقية التي ول

 
ّ

ببث رس���ائل أمل وتوقع حل النزاع« كواحد من أه���داف المحادثة في الصف

المدرس���ي ال يعدو كون���ه خدعة، بالنظر إلى دور دولة إس���رائيل المركزي في 

تعميق النزاع وتعقيده. 

برز ظاهرتي���ن بعيدتّي المدى يبدو 
ُ
هذه ال���ردود من جانب وزارة التعليم ت

فسنة« جهاز التعليم. 
َ
ظاهريا وكأن ال عالقة بينهما: إنكار االحتالل و«ن

وعلى الرغم من أن الحديث يدور عن وضع تمتد جذوره إلى أحداث وقعت قبل 

48 عام���ا، ولذا فقد أصبحت جزءا من التاريخ، إال أن االحتالل هو الحاضر الغائب 

األكثر أهمية في جهاز التعليم اإلس���رائيلي. فكتب التدريس تش���ير، حقا، 

إلى حرب األيام الس���تة )حرب حزي���ران 1967( ونتائجها الفورية، إال أن صمتا 

صاخبا يس���ود حيال كل ما حدث ف���ي المناطق المحتلة منذ ذلك الحين. وهذا 

ه���و الحال، أيضا، في تدريس مادة المدنيات التي يجيدون فيها الحديث عن 

»التصدعات« المختلفة التي تقّسم المجتمع اإلسرائيلي � بما في ذلك الصدع 

اليهودي العربي � لكنهم ينسون، لسبب ما، الصدع األكبر، بين مواطني الدولة 

الشركاء في السيادة وبين الفلسطينيين القابعين تحت حكم عسكري. 

لم تك���ن عبثية محاول���ة يولي تامير، إب���ان توليها منصب وزي���رة التربية 

والتعليم، إعادة الخط األخضر إلى خرائط كتب التدريس، لكن فشلها لم يكن 

سوى دليال آخر على قوة قوى اإلنكار. 

وحت���ى في برامج التعليم غير الرس���مي التي تعالج مس���ألة المناطق، مثل 

»الجبل كمهد لألمة«، يكثر االنش���غال ب�«جذور« ش���عب إس���رائيل التوراتية 

العميقة في يهودا والس���امرة )الضفة الغربية( وس���ط تجاهل تام للس���كان 

المقيمين هناك راهنا. 

ويض���اف إلى هذا، أيضا، التحول النفس���ّي الذي حصل ف���ي جهاز التعليم 

خالل تسعينيات القرن الماضي والذي شكل جزءا من عملية الخصخصة النيو 

ليبرالية التي اجتاحت دولة إسرائيل. 

وطبقا لما يقوله عالم االجتماع نيس���يم مزراحي، في مقال نش���ره في مجلة 

»ألبايم )ألف���ان(« )العدد رقم 34 ف���ي موضوع التعليم، 2009(، فإن انتش���ار 

الطرائ���ق التعليمية المبنية على المنطق النفس���ّي تتي���ح، منذ ذلك الوقت، 

التركيز على الفرد، على مواهبه، احتياجاته وإنجازاته. 

وتؤدي هذه الطرائق إلى تجاهل الس���ياقات اإلثنية أو الطبقية التي نش���أ 

فيها وتربى ذلك الفرد نفس���ه وتعيد إليه هو � هو فقط � سّر نجاحه أو فشله. 

أما االس���تمرار »الطبيعي« لهذا الميل وهذا المنح���ى فهو معالجة »صدمات« 

الطالب من دون الخوض في الس���ؤال عن س���بب حصولها، كما حدث في حالة 

أبناء المستوطنين الذين تم إخالؤهم من »غوش قطيف« )قطاع غزة(، والذين 

ر بكارثة )هولوكوست( ثانية.   
ّ
كانوا مقتنعين بأنهم تعرضوا لحدث يذك

المبرر الذي تس���تخدمه وزارة التربية والتعليم إلدارة ظهرها للسياق الواسع هو 

الحاجة إلى تجنب الخوض في السياسة. هذا الخوف من السياسة يمكن اكتشافه، 

أيضا، في الوثائق المختلفة التي نشرتها الوزارة في أعقاب »موجة اإلرهاب«. 

هك���ذا، مثال، تذكر إحدى الوثائق خوف أولئ���ك القيمين على إدارة النقاش 

في الصف التدريسي من »مغبة زلة اللسان واإلدالء بتصريح سياسي«. وليس 

صدف���ة، أيض���ا، أن تلك الوثيقة نفس���ها تحيل إلى منش���ور المديرة العامة 

للوزارة بعنوان »توجيهات عامة بشأن القيود على النشاط السياسي � الحزبي 

من جانب العاملين في سلك التعليم«. ذلك أن المجال السياسي يعتبر »تابو« 

ُيحظر على المعلمين، جميعا، االقتراب منه، لكنه لم يصبح كذلك إال ألن قادة 

الوزارة، وفي مقدمتهم الوزير نفس���ه، احتكروا ألنفس���هم هم، وحدهم، حق 

اإلدالء بتصريحات ومواقف سياسية. 

إن إنكار االحتالل من جهة، والتركيز على المش���اعر وحدها من جهة أخرى، 

هما مجرد نموذجين فقط عن كون مناهج التدريس، كتب التدريس والتعليم 

غير الرس���مي مش���بعة بالسياس���ة. وحين يعود نفتالي بيني���ت ويدعي بأن 

»الش���عب ال يمكن أن يكون محتال ف���ي وطنه« فإنما هو يعب���ر، في الحقيقة، 

عن سياس���ة وزارته، الجوهرية واألساسية. فهل ثمة ما هو سياسي أكثر من 

هذا؟؟ 

__________________________

)*( أس���تاذ تاريخ التربية ف���ي جامعة تل أبيب وعضو س���كرتارية »فوروم 

التعاي���ش ف���ي النق���ب للمس���اواة المدنية«. نق���ال عن موق���ع »هعوكتس« 

اإللكتروني. ترجمة خاصة.

إنكار االحتالل و»تهوية المشاعر« - هكذا تتعامل وزارة
التربية والتعليم اإلسرائيلية مع الهبة الشعبية الفلسطينية!

*كل ما تعرضه الوزارة على الطالب في هذه الفترة المتوترة هو انعدام أي تطرق إلى التاريخ والتمحور في مشاعر الفرد وفي كليشيهات جوفاء.

ليس هذا إال استمرارا طبيعيا لإلنكار المتواصل لواقع االحتالل من جانب جهاز التربية والتعليم في إسرائيل المشبع بالسياسة الحزبية*

كتب برهوم جرايسي:

قال تقرير جديد ل� »معهد سياس���ة الشعب اليهودي«، التابع للوكالة اليهودية- 

الصهيونية، إن طبيعة عالقات أبناء الديانة اليهودية في العالم بإسرائيل محكومة 

لتوجهات كل واحدة من المجموعات والمنظمات، وكذلك التيارات المنتش���رة بين 

اليه���ود. وأعطى التقرير مثاال واضحا بقوله إن عالق���ة المجموعات ذات التوجهات 

الليبرالية بإس���رائيل وتأييدها لسياساتها أضعف من المجموعات ذات التوجهات 

المحافظ���ة. ونذكر، بناء على تقارير أخ���رى، أن غالبية يهود العالم تتبنى توجهات 

ليبرالية أو بعيدة عن الديانة وعن المؤسسات الصهيونية.

و«معهد سياسة الش���عب اليهودي«، أو حسب تسميته السابقة »معهد تخطيط 

سياسة الش���عب اليهودي«، بدأ عمله في اطار الوكالة الصهيونية في العام 2004، 

ويرأس مجلسه اإلداري، في السنوات األخيرة ، المستشار السابق للرئيس األميركي 

دينيس روس. واضطر المعهد مؤخرا الى اسقاط كلمة »تخطيط« من اسمه، نظرا لما 

خلقته من حساس���ية لدى المنظمات اليهودية، التي ستبدو وكأن المعهد، كذراع 

للوكالة الصهيونية، هو من يحدد لها نهجها المس���تقبلي. وتنبع أهمية المعهد 

من حقيقة أن حكومات إس���رائيل تبنت الكثير من تقاريره وتوصياته في السنوات 

األخيرة.

ويصدر المعهد سنويا تقارير عن أوضاع اليهود في العالم، مع تركيز خاص على 

عالقاتهم بإس���رائيل، إضافة الى تقديم تقارير متخصصة، وخاصة في المواضيع 

الديمغرافية، إال أنه أصدر في العام الجاري تقريره السنوي بأجزاء تخصصية، ومنها 

هذا التقرير الذي يركز فيه بش���كل خاص على عالقة اليهود األمريكان بإس���رائيل. 

وتمهيدا لتقارير بهذا المستوى، يعقد المعهد ندوات وطاوالت مستديرة عديدة، 

لكنه يعترف في هذا التقرير بأن المسح ال يشمل توجهات يهود العالم بالضرورة، 

إذ أن م���ن يتعاطى مع دعوات المعهد غالبا هم أولئك المعنيون ببلورة المجتمعات 

اليهودي���ة في أوطانهم والمش���اركون في المؤسس���ات الصهيونية والدينية في 

ال���دول المختلفة. بمعنى أن من هم بعيدون عن تلك األطر ال يش���اركون في ندوات 

كهذه عادة.

ويقول المعهد في تقريره »إن العالق���ات بين المجتمعات اليهودية في العالم، 

وخاصة بي���ن المجتمعين األكبرين، ف���ي الواليات المتحدة األميركية وإس���رائيل، 

واجهت أحداثا وأجواء سياسية مختلفة تسببت في تعقيد هذه العالقات. فمكانة 

إسرائيل في العالم وردها على أحداث سياسية مختلفة تلزم المجتمعات اليهودية 

بتقييم كيفية انعكاس العالقات مع إس���رائيل على أوضاعها، وبشكل أكبر من ذي 

قبل.

ويضيف التقرير أن هذه التقييمات تضع الكثير من اليهود أمام مصاعب جدية 

ف���ي بلورة العالقات مع إس���رائيل. وتب���رز الصعوبة األكبر في العال���م لدى األجيال 

الشابة، التي تختلف أطرها االجتماعية ومسارات بلورة مواقفها السياسية، اختالفا 

كبيرا جدا عما هو قائم لدى األجيال المتقدمة.

وقضية األجيال الشابة وابتعادها عن اليهودية والشعور بعدم االنتماء للمشروع 

الصهيوني )إسرائيل( هو أحد الملفات الساخنة التي تعالجها الحركة الصهيونية 

من خالل معاهدها ومؤسس���اتها المختلفة، ومن بينها »معهد سياس���ة الش���عب 

اليه���ودي«. فقد جاء في أح���د التقارير األخيرة أن من بين أس���باب ابتعاد األجيال 

الش���ابة ع���ن اليهودية والمؤسس���ات الصهيوني���ة، هو ابتع���اد األهالي عن هذه 

المؤسسات وعدم إرسال أبنائهم إليها. فمثال، 25% »فقط« من اليهود في الواليات 

المتحدة األميركية يرسلون أبناءهم إلى مدارس ومؤسسات يهودية، بينما ترتفع 

هذه النس���بة في فرنس���ا إلى 40% وفي بريطانيا 60% وتهبط في المانيا إلى %20 

وفي دول االتحاد السوفييتي السابق إلى %15.

وبنظر الحركة الصهيونية وإس���رائيل، فإن االنخراط في المدارس والمؤسس���ات 

اليهودية يشكل مؤش���را على تمسك األجيال الناشئة بديانتهم. ورغم إثارة هذه 

القضية بش���كل مكثف خالل العقدين األخيرين، إال أن كل األبحاث واالس���تطالعات 

تدل على تراجع مستمر في نسب المنخرطين في هذه المؤسسات.

وما يعزز هذه االس���تنتاجات هي معطيات استطالع أجري في الواليات المتحدة 

وكش���ف الكثير عن ابتعاد اليهود عن هذه المؤسس���ات وم���ا يحمله ذلك من آثار. 

ويقول االس���تطالع إن نس���بة ال���زواج المختلط بي���ن اليهود في أمي���ركا بلغت في 

الس���نوات األخيرة 58%، بينما ترتفع بين العلمانيين من اليهود وحدهم إلى %71. 

كما قال االس���تطالع إن 32% من اليهود في سن 32 عاما وما دون يعتبرون أنفسهم 

»من دون ديانة«، وهي نسبة ترتفع باستمرار، حسب البحث الذي رافق االستطالع.

ويقول تقرير آخر لمعهد سياس���ة الش���عب اليهودي، عن ابتعاد األجيال الشابة 

عن اليهودية والسياس���ات اإلس���رائيلية، »إن الكثير من الشبان اليهود األميركان 

تقرير جديد: عالقة يهود العالم بإسرائيل تتحّدد تبعًا لتوجهاتهم السياسية
*التقرير يشير الى أن أكثر النقاط إشكالية في عالقة يهود العالم بإسرائيل هي فترات »المواجهات« العسكرية*

الذين يرفعون رايات أخالقية بمستويات عالية، يتوقعون من البلدان التي يشعرون 

باالنتماء اليها، مثل الواليات المتحدة األميركية وإس���رائيل، أن تتصرف بالمعايير 

األخالقية نفسها. فإلى جانب انتقاداتهم إلى إسرائيل ينتقدون الواليات المتحدة 

أيضا، ون���رى قادة ومثقفين يه���ودا أميركان يكثرون من وصف أنفس���هم بأنهم 

يؤمنون بالعدالة االجتماعية، على المستويين العالمي والمحلي«.

ويتاب���ع التقرير »إنه على اس���اس ما جاء، وخالفا ألجيال س���ابقة، فإن زيارة هذه 

المجموعات إلى إس���رائيل تزيد من انتقاداتهم للسياسة اإلسرائيلية. وقد وصف 

أحد الشبان اليهود مستوى الحياة في إسرائيل وكيفية التعامل مع »تجارة الجنس 

والعاملين فيه���ا، واضطهاد العمال االجانب، وقضايا البدو الذين ليا تتوفر لديهم 

المياه«. 

ويطرح تقرير »معهد سياس���ة الش���عب اليهودي« الجديد العدوان اإلس���رائيلي 

عل���ى قطاع غ���زة في صيف 2014 كنم���وذج لتباين المواقف، إذ يش���ير إلى إنه الى 

جانب بيانات التأييد إلس���رائيل م���ن المنظمات والش���خصيات اليهودية، ظهرت 

أيضا انتقادات غير قليلة إلس���رائيل، من كتاب يهود مؤثّ�رين. كذلك، فقد نش���بت 

خالل العام األخير خالفات حادة بين إس���رائيل والوالي���ات المتحدة األميركية في 

مسائل تتعلق بالمفاوضات مع الجانب الفلسطيني. ولكن خالفات أكثر حدة ظهرت 

إبان المفاوضات بين الدول الكب���رى وإيران، والتي انتهت بتوقيع اتفاق. والموقف 

اإلسرائيلي، الذي تميز بالتشدد والحدة، وضع بعض شخصيات المجتمع اليهودي 

في الواليات المتحدة في وضع حرج.

والحرج نفس���ه كان، أيضا، من رد فعل إس���رائيل على ما أسماه التقرير »األحداث 

الالس���امية ف���ي العالم، وباألس���اس ف���ي فرنس���ا«، إذ أن دعوة إس���رائيل اليهود 

الفرنس���يين إلى الهجرة إليها بس���بب تلك العمليات سببت حرجا كبيرا، هي أيضا، 

وتداولت المجتمعات اليهودية س���ؤال ما إذا كان من المناس���ب أن تطلق إسرائيل 

مثل هذه الدعوة بصورة علنية.

ونذك���ر هنا أن ما أجج ه���ذا الجدل داخل المجتمع الفرنس���ي اليهودي، تحديدا، 

هو رد فعل الرئاس���ة والحكومة الفرنس���يتين الغاضب على دعوات إسرائيل، التي 

واجهت انتقادات علنية من داخل إسرائيل ومن يهود فرنسيين أيضا.

ويش���ير التقرير بش���كل واضح الى نتائج االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية في 

العام الجاري، إذ جاء: »كذلك، تؤثر األحداث اإلسرائيلية الداخلية على العالقات مع 

اليهود في العالم. ففي ربيع هذا العام جرت االنتخابات البرلمانية، وقبيل الصيف 

تشكلت حكومة جديدة تس���عى الى تحقيق أهداف ال يتفق معها كثير من يهود 

العال���م، ومنهم يهود الواليات المتحدة أساس���ا، وخاصة في مس���ائل العالقة بين 

الدين والدولة«. كما كان المعهد ذاته قد أشار في تقرير سابق له إلى موقف يهود 

العالم من قانون »إسرائيل دولة القومية اليهودية«، إذ يعتبرون أنه قانون زائد وال 

حاجة له، كما يجدون صعوبة في تفسيره أمام مجتمعاتهم الديمقراطية، عدا كونه 

يعيد مسألة »من هو يهودي« الى الواجهة.

وتس���عى األحزاب الدينية المتزمتة والصهيونية المش���اركة في الحكومة، مثل 

»يهدوت هتوراة« و«ش���اس« والبيت اليهودي«، إلى سن سلسلة من القوانين التي 

تش���دد قبضة المؤسس���ة الدينية على مناح���ي الحياة العام���ة، وخاصة في ثالثة 

جوانب أساسية: »حالل األغذية«، »العمل والمواصالت أيام السبت« و«قانون الزواج« 

)أي، الزواج المدني(. 

وحتى األيام األخيرة، أدرج على جدول أعمال الكنيس���ت حوالي 60 مشروع قانون 

م���ن المتدينين والعلمانيين، تتعلق كلها بالعالق���ة بين الدين والدولة. واالئتالف 

الحاكم ليس متماس���كا في هذا الملف الس���اخن، إذ أن كتلة »كوالنو« )كلنا( تميل 

إلى المحافظة على الوضع القائم، دون إجراء أي تغيير فيه، ألنها تعارض تش���ديد 

القوانين القائمة. وفي المقابل، فهي تعد بعدم تأييد مبادرات لسن قوانين تغير 

الوضع القائم في اتجاه العلمانية. وهو ما يسعى إليه حزب الليكود الحاكم، أيضا.

كما يش���ير التقري���ر إلى أن نصف يهود العالم ليس���وا مقتنعي���ن بأن الحكومة 

اإلسرائيلية الحالية تسعى بجدية للتوصل الى اتفاق مع الجانب الفلسطيني، رغم 

أن غالبية اليهود تؤمن، حسب التقرير، بما يسمى »أخالقية الجيش اإلسرائيلي«.

إسرائيل موضوع خالفي
ويق���ول التقرير إن هنال���ك حالة من التقاطب اآلخذ ف���ي التعمق خالل العقدين 

األخيرين في المجتمعات اليهودية في العالم، وخاصة في الواليات المتحدة، تؤدي 

إل���ى تضاؤل الجمهور الوس���طي في مجاالت مختلفة، ومن ه���ذه القضايا الخالفية 

مس���ألة التقرب من إسرائيل وشكل العالقة معها. ويشتد هذا الخالف حينما تكون 

إس���رائيل موضوع جدل دولي في فترات ما، مثل فترات المواجهات المسلحة، مثلما 

حصل خالل العدوان على غزة في صيف العام 2014، كما أورد التقرير.

ويورد التقرير نتائج اس���تطالع المعهد األميركي »بيو«، والتي ظهرت قبل بضعة 

أشهر، وتطرق الى رد فعل اليهود في الواليات المتحدة على »المواجهات المسلحة«، 

حس���ب تس���مية التقرير، إذ اتضح أن أصحاب المواقف الليبرالية كانوا أقل ارتباطا 

بإس���رائيل ووقوفا إلى جانبها من أصحاب المواقف المحافظة، ما يعني أن المواقف 

السياسية تؤثر على الموقف من إسرائيل والعالقة بها، وخاصة في حاالت التوتر.

ويؤكد التقرير أن نتائج هذه االس���تطالع، كما غيره من االستطالعات أيضا، تؤكد 

وجود حالة عدم رضى من السياس���ة اإلس���رائيلية يتخللها توجيه انتقادات إليها، 

وخاصة من األجيال الش���ابة غير المتدينة. ويبرز هذا أكثر لدى األجيال الشابة في 

الواليات المتحدة وكندا. وهذه االنتقادات تش���تد أكثر ف���ي كل ما يتعلق بعالقة 

الدين بالدولة، في دولة إسرائيل. 

وحس���ب التقرير، ت���رى المنظمات اليهودي���ة أن لديها الحق ف���ي أن تطلب من 

إس���رائيل تنس���يق مواقفها معها، ألن سياس���اتها تؤثر عليها وعلى نشاطها في 

بلدانها. وفي تلخيصه لهذا الجانب، يقول تقرير »معهد سياسة الشعب اليهودي« 

إن »اليهود في العالم يفهمون أن إسرائيل موجودة في بيئة خطرة، وأن هذا الوضع 

يلزمها أحيانا باس���تخدام القوة العس���كرية ضد أعدائها. وهم ليس���وا على قناعة 

بالقدر الكافي بأن إس���رائيل تفعل كل ما في وس���عها من أجل تجنب المواجهة، إال 

أن���ه في كل ما يتعلق بطابع القتال ومحاولة تجنب المس باألبرياء، فيبدو أن غالبية 

اليهود يتقبلون الرواية اإلسرائيلية بأنها تبذل جهدا في هذا الشأن«. 

ويوصي التقرير إس���رائيل بأن تكثف حواراتها م���ع المجتمعات اليهودية، ومع 

منظماتها المختلفة، على أن يكون الحوار متبادال، وأن تكون إس���رائيل أكثر إصغاء 

لتوجهات هذه المجتمعات، التي تؤكد على الدوام أن سياس���ات إس���رائيل في كل 

الجوان���ب تنعكس عليها مباش���رة في أوطانها وفي العالم عام���ة، وعليه فإن حوارا 

كهذا، كما يقول التقرير، سيعزز تجند عدد أكبر من اليهود لدعم إسرائيل.

يهود العالم: إسرائيل تتحول إلى عبء في زمن الحروب.
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قال ميخا رحمن، وهو ناشط اجتماعي، وعضو في حركة »القوس الديمقراطي 

اإلس���رائيلي«، وقائ���د ف���ي مجموعة »المعب���راه« وفي حركة »يوج���د حد«، إن 

مهرجان إحياء ذكرى مرور عش���رين عاما على اغتيال رئيس الحكومة األسبق 

إسحق رابين هذا العام خدم اليمين في إسرائيل. وأضاف أنه حان أيضا الوقت 

لتحطيم أسطورة »رابين محقق السالم«.

وكتب رحمن في مقال نشره على أحد المواقع اإللكترونية في الشبكة:

في هذا اليوم من الس���نة الماضية أقيم مهرجان���ان )إلحياء ذكرى رابين(: 

واحد لليسار واآلخر لمعارضي العنف باسم وحدة الشعب. أما في هذه السنة، 

فق���د أقيم مهرجان واحد فقط. اليس���ار )ميرتس والس���الم اآلن( ش���ارك في 

مهرجان إحياء الذكرى تحت مظلة شعارات اليمين الداعية إلى وحدة الشعب 

ونبذ العنف. وتعني مشاركة الس���الم اآلن وميرتس في تظاهرة مشتركة مع 

المس���توطنين، تحت ش���عارات الحد األدنى المش���تركة، عمليا، دفن الرسالة 

بش���أن ضرورة إنهاء االحت���الل من أجل تحقيق الس���الم، عميقًا تحت »الوضع 

القائم« )ستاتوس كوو( المتمثل بالسالم مع استمرار االحتالل. 

هل هي براءة، سذاجة، أم غباء اليسار؟ 

المستوطنون يواصلون لعبة الشرطي الجيد والشرطي السيء. 

فالمستوطنة س���اره روزنفيلد جاءت لتتحدث عن وحدة الشعب، عن السالم 

فيما بيننا. إذا صنعنا الس���الم بيننا، نحن اليهود، فسيحل، أيضا، سالم ينفذ 

إلى ما وراء الجدران بين الشعوب.  

أي سالم يمكن للفلس���طينيين أن يعقدوا مع مس���توطنين يستولون على 

أراضيهم المحتلة؟ متى س���نفهم أن المهرجان »الال سياس���ي« هو سياسي 

جدا، ألنه طالما اس���تمر االحتالل وطالم���ا واصلوا بناء المس���توطنات بصورة 

حثيثة، فإن »الوضع القائم« ال يخدم س���وى المستوطنين؟ فبينما نقف نحن 

معهم على المنصة ذاتها، يواصل المس���توطنون اعتداءاتهم الوحشية على 

الفلس���طينيين وهم يقطفون الزيتون بجانب المستوطنات، يقوم مستوطن 

باالعتداء على الحاخام أريك أش���رمان، من »حاخامون من أجل حقوق اإلنسان« 

ويهدده بالسكين، فيما يواصل نش���طاء »تدفيع )جباية( الثمن« )تاغ محير( 

الذين أحرقوا عائلة فلس���طينية بأكملها ولم يتركوا منها س���وى طفال واحدا، 

التجول بحرية مطلقة.  

متى سنفهم أن اليمين المتطرف واألقل تطرفا سيفعل كل شيء دفاعا عن 

البالد الموعودة؟ فال نقاش مع المعتقد اإليماني. 

وفي الوقت الذي نش���ارك فيه نحن في مهرجان »ال سياس���ي«، يعّدون هم 

جمي���ع البدائل، الس���رّية والعلنية، لح���رب ال هوادة فيها وال تس���ويات ضد 

الس���الم وضد إخالء المستوطنات، الذي يشكل عنصرا ضروريا وحيويا للسالم. 

ليس���ت لديهم أية موانع أو كوابح أخالقية. س���نجد، على الدوام، مستوطنين 

يقولون كالما جميال، فيما يجّهز اآلخرون األرضية لالس���تيالء على الكنيس���ت 

والحكومة، الحتالل مواقع قيادية في الجيش وللقضاء على الديمقراطية وكم 

أفواه اليس���ار، باس���م س���لطة األغلبية. وإذا لم يؤت هذا كله الثمار المرجوة، 

فس���تبقى المواجهة العنيفة خيارهم. اغتيال رئي���س حكومة ُيعتبر، دائما، 

عمل »مجانين« يس���يرون على طريق بع���ض الحاخامين »المتطرفين«، لكنهم 

ظون خارج المعس���كر، إطالقا، بل يواصلون التغذي على انتهاك القانون 
َ
ال ُيلف

الجهرّي من جانب المؤسس���ة االس���تيطانية. أس���ياد األرض، الذين يزدرون 

القانون الدولي، وكذلك المعتقد الديني بشأن قدسية البالد، يؤثرون بال شك 

على »المجنون« المناوب الذي سينفذ االغتيال السياسي القادم. 

إن مش���اركة الس���الم اآلن وميرتس في التظاهرة من ش���أنها فقط تكريس 

»الواقع القائم« � واقع الس���الم مع االحتالل. المستوطنون واليمين ال ينتظرون 

سوى حصر إرث رابين ب�«س���الم، ضد العنف وضد العنصرية«، على حد تعبير 

رئيس الدولة. الرئيس ريفلين، ورغم كل تعاطفنا مع حرصه على صون القانون 

والديمقراطي���ة، ال يزال يؤيد االحتالل. بكلمات أخرى، هو ضد العنصرية تجاه 

العرب مواطني إس���رائيل، لكنه مع اس���تمرار العنصرية، االضطهاد واإلذالل 

بحق الفلس���طينيين، لكونها نتاجا حتمي���ا لالحتالل. انتظرت بفارغ الصبر أن 

يصعد ش���خص ما )زهافا غالئون، زعيمة ميرتس، ربم���ا( إلى المنصة ويقول 

لرئيس الدولة المحترم أن الديمقراطية ال تتجزأ. ال يمكن اعتماد الديمقراطية 

لليهود وللفلسطينيين مواطني إسرائيل فقط. ما العمل، واالحتالل ال ينسجم 

مع الديمقراطية؟ لمثل هذه التظاهرة التي تشارك فيها كل األطراف، بما في 

ذلك »بني عكيفا« )الحركة الش���بابية المركزية لدى المتدينين الوطنيين في 

إس���رائيل( والمستوطنون، بمن فيهم رئيس من التيار التنقيحّي، ثمة رسالة 

واحدة فقط: اس���تمرار الوضع القائم، بمصادقة، بمباركة وبدعم اليسار. الحل 

األبعد الذي يبدي المس���توطنون المعتدلون قبوله هو الس���الم مع االحتالل. 

إنهم معنيون بشرعية ُيسبغها اليسار، باسم وحدة الشعب. هذه هي الرسالة 

المنبعثة من المهرجان الذي أقيم مساء السبت )31 أكتوبر(، حتى وإن ُرفعت 

خالله بعض الشعارات المؤيدة لحل دولتين للشعبين. 

وفي النهاية، آن األوان أيضا لتحطيم أسطورة رابين محقق السالم. 

إن أح���د األس���باب التي أدت إلى فش���ل اتفاق أوس���لو كان عدم اس���تعداد 

رابين للمضي قدم���ا والذهاب إلى حد تقديم ما يمك���ن أن يكون مقبوال على 

الفلس���طينيين، مثل الس���يطرة على الحرم القدسي الش���ريف، جعل القدس 

عاصمة مش���تركة ووقف البناء في المس���توطنات. لم يك���ن هذا بمثابة صنع 

، الذي يواصل البناء 
ّ

مع���روف من جانبه. فحتى بعد أوس���لو، بقي هو المحت���ل

الحثيث في المستوطنات. علينا الحذر من الوقوع في شرك الدعاية اليمينية، 

على غرار »ليس ثمة ش���ريك« و«هم يريدون رمينا في البحر« )دعاية وتحريض 

متواصالن حتى يومنا هذا برداء »المفتي الحسيني الذي ساعد النازيين على 

إبادتنا«(. جميع العروض التي قدمت للفلسطينيين بعد اتفاق أوسلو لم تكن 

كافية من أجل التوصل إلى الس���الم. إيهود باراك أقنع اليس���ار بأننا كنا على 

وش���ك تحقيق السالم، لكن لم يكن لدينا )وليس لدينا اآلن( شريك جدي. غير 

أن ب���اراك، مثل أولمرت أيضا، لم يوافق���ا على بلوغ الحد األدنى المطلوب الذي 

يتيح للقيادة الفلس���طينية الرجوع إلى ش���عبها بعرض سخّي، مقبول، يكون 

في مركزه وقف فوري للبناء في المس���توطنات، سيطرة فلسطينية على الحرم 

القدس���ي وعاصمة مشتركة، إلى جانب اعتراف مبدئي بمسؤوليتنا عن مأساة 

الفلسطينيين. 

إن مهرجانا حقيقي���ا إلحياء ذكرى رابين كان ينبغ���ي أن يطرح هذه األمور 

جميعها أيضا.

ناشط من »القوس الديمقراطي اإلسرائيلي«: مهرجان إحياء 
ذكرى رابين هذا العام كان في خدمة اليمين اإلسرائيلي!
ز

ّ
*مهرجان إحياء ذكرى رابين وّحد اليسار واليمين تحت شعارات فارغة عن السالم وضد العنف بينما عز

الوضع القائم عمليا ودعا إلى سالم في ظل استمرار االحتالل من دون طرح أي من األسئلة الصعبة*

كتب سليم سالمـة:

صادق الكنيست، ليلة 24 تشرين الثاني األخير، على تعديل رقم 21 ل�«قانون الخدمة 

األمني���ة« بالقراءتين الثانية والثالثة، وذل���ك بأغلبية 49 مؤيدا مقابل 36 معارضا من 

بين أعضاء الكنيست.

ويقض���ي التعديل الجديد، الذي بادرت إليه الحكومة، بتمديد فترة إعفاء الش���بان 

الحريديم التام من التجنيد لتأدية الخدمة العس���كرية في الجيش اإلسرائيلي بسبع 

س���نوات إضافية أخرى، حت���ى العام 2020 )بدال من العام 2017، حس���ب نص القانون 

السابق(، كما يقضي أيضا بإلغاء إمكانية اتخاذ أية عقوبات جنائية بحق َمن ال يتجند 

من بين هؤالء الشبان حتى العام 2023. 

وكان الكنيست قد صادق على هذا التعديل يوم 16 تشرين الثاني الماضي، بأغلبية 

60 عض���وا ومعارضة 45 عضوا. وهو تعديل حكومي جاء في ش���رح أس���بابه ودوافعه 

آنذاك: »إن س���ّن التعديل رقم 19 )تعديل على »قانون الخدمة األمنية« أقّر في العام 

2014( أثار معارضة قوية لدى جمهور الحريديم وأثار تنفيذه مخاوف من مغبة المّس 

بالمنحى اإليجابي الذي ظهرت بوادره من قبل وأشار إلى ارتفاع مستمر وتدريجي في 

عدد المتجندين من بين هذا الجمهور، وهو ارتفاع طرأ حتى قبل الش���روع في تطبيق 

أحكام التعديل المذكور«. والتعديل رقم 19 هو المعروف باس���م »قانون المساواة في 

تحمل العبء« أو »قانون تجنيد الحريديم«. 

ويح���دد التعديل الجديد فترة جديدة تبدأ من يوم 2017/7/1 يمكن، منه فصاعدا، 

مواصل���ة تأجي���ل الموعد القانون���ي لتجنيد الش���بان الحريديم ف���ي تأدية الخدمة 

العس���كرية »طالم���ا بقي ع���دد المتجندين من بينهم منس���جمًا م���ع األهداف التي 

وضعته���ا الحكومة«. ويضيف أنه »إذا ما تبين في س���نة معينة أن هذه األهداف لم 

تتحقق في تلك الس���نة، يتم إلغاء التسوية بشأن تأجيل موعد تأدية الخدمة ويخول 

وزي���ر الدفاع بدال م���ن ذلك، صالحية تأجيل الخدمة حتى س���ن 21 عاما فقط )بدال من 

الس���ن القانوني، 18 عاما(. وبدءا من هذه السّن، يمكن منح اإلعفاء من الخدمة ل� 1800 

م التوراة، بينما يس���ري عل���ى اآلخرين واجب تأدية 
ّ
ش���اب حريدي يواظبون على تعل

الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية � المدنية«.  

ويح���دد التعديل الجديد، أيضا، »فترتّي تأقلم« بحي���ث يتم تمديد »فترة التأقلم 

األول���ى« حتى يوم 2020/6/30 »لضمان فترة تجريبية أطول يتم خاللها اس���تخالص 

العبر بشأن إجراءات التجنيد«، ثم تأتي بعدها »فترة تأقلم ثانية« تبدأ يوم 2020/7/1 

وتس���تمر حتى يوم 2023/6/30. وإذا ما تطابقت معطيات تجنيد الش���بان الحريديم 

خالل »فترة التأقلم الثانية« هذه مع األهداف التي حددتها الحكومة، يستمر العمل 

ب�«التسوية« ذاتها التي تم اعتمادها خالل »فترة التأقلم األولى«. أما إذا ظهر إخفاق 

في تحقيق هذه األهداف، فعندئذ ُيمنح طالب المدارس الدينية الحريديم إعفاء من 

تأدية الخدمة حتى س���ن 21 عاما. ومن تلك السن، يخول وزير الدفاع صالحية تأجيل 

خدم���ة هؤالء »على أس���اس أهداف التجنيد التي تضعه���ا الحكومة، طبقا لتوصيات 

وزير الدفاع«! 

ويش���كل تخويل وزير الدفاع هذه الصالحية، إلى جان���ب »تحديد أهداف التجنيد 

طبق���ا لتوصياته«، إلغاء فعليا لخيار العقوب���ات الجنائية التي ينبغي فرضها ضد أي 

ش���اب حريدي يتهرب من تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية، وهو الخيار الذي نصت 

عليه الصيغة السابقة للقانون.  

وفي مع���رض عرضه التعديل الجديد )التأجيل( على الكنيس���ت، ق���ال وزير الدفاع، 

يعل���ون، إن »مس���ألة تجنيد الحريديم هي مس���ألة هام���ة جدا للمجتمع اإلس���رائيلي 

بالمنظور التاريخي... إنه جرح مفتوح في جسد المجتمع اإلسرائيلي يتمثل في السؤال: 

َمن يخدم وَمن ال يخدم.... ثمة ش���رائح س���كانية نتعامل معها بشكل استثنائي، مثل 

النساء المتدينات، الدروز والعرب، وكذلك الحريديم. وبالنسبة للحريديم، فإنني أومن 

بضرورة تمكينهم من تأدية الخدمة العس���كرية، ال فرضها عليهم باإلكراه... ينبغي أن 

الكنيست يصادق على إلغاء »قانون المساواة في تحمل العبء«!
*الحريديم يحققون شرط انضمامهم إلى الحكومة الحالية: إعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية اإللزامية وإلغاء إمكانية فرض

عقوبات جنائية على المتهربين بينهم من تأديتها مستقبال* تيار »الليطائيين« يعارض التعديل ويشن هجوما عنيفا على »يهدوت هتوراه«*

نكون حكماء، ال عادلين... إنني أومن بالحوار الذي يتيح االندماج«!

أما رئي���س لجنة األمن والخارجية التابعة للكنيس���ت، عضو الكنيس���ت تس���احي 

هنغبي، فقال إن »الحكومة تعتقد بأن في اإلمكان مواصلة العمل على تجنيد الشبان 

الحريديم من خالل تغيير قواعد الحوار وعلى أساس التعاون مع جمهور الحريديم«. 

وف���ي المقابل، هاجمت أحزاب المعارضة البرلمانية هذا التعديل واعتبرته »يكرس 

عدم المساواة في تحمل العبء« و«يتجاهل جميع الشرائح األخرى التي تلتزم بتأدية 

الخدمة العسكرية«. وقال عضو الكنيس���ت ميكي ليفي )من كتلة »يش عتيد )يوجد 

مستقبل(«، التي كانت بادرت إلى سن التعديل السابق المسمى »قانون المساواة في 

تحمل العبء« في الكنيس���ت ال� 19 وتقود معركة من أجل تجنيد الش���بان الحريديم( 

إن »قانون المس���اواة ف���ي تحمل العبء جاء لمعالجة وضع غي���ر طبيعي في المجتمع 

اإلس���رائيلي ولرأب صدوع عميق���ة فيه... لم يعد ثمة فرق بي���ن دم ودم. وأنا مقتنع 

ب���أن وزير الدفاع ال يصدق، حقا، ما يقوله لس���انه. فقبل س���نة واحدة فقط صّوت هو 

نفس���ه، إلى جانب أعضاء االئتالف الحكومي ورئي���س الحكومة، تأييدا لهذا القانون 

)التعدي���ل رقم 19 في العام الماضي، 2014(، بينما يأتون اليوم بحجج وذرائع واهية... 

إنكم تكذبون على أنفس���كم أواًل وستتسببون، بتصويتكم هذا اآلن، بشرخ جديد في 

المجتمع اإلسرائيلي«! 

وقال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان )زعيم »يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(«( إن 

بات االئتالف الحكومي ال تثق ببعضها 
ّ
التصويت على التعديل الجديد يثبت أن »مرك

البعض، إذ يصّر ممثلو »ش���اس« و«يهدوت هتوراه« على تمرير هذا التعديل وإقراره 

قب���ل التصويت على قانون الميزاني���ة، ألنهم يعرفون حقيقة ش���ركائهم )ويقصد 

الليكود ورئيس الحكومة(.... ما يفعله الليكود اآلن هو خيانة للقيم الصهيونية«!

ومن جهتها، قالت عضو الكنيس���ت تس���يبي ليفني )»المعس���كر الصهيوني«( إن 

رئيس الحكومة، نتنياهو، »كان يعرف أنه سيعود إلى تغيير هذا القانون، منذ لحظة 

إقراره في العام الماضي... لقد قال، ش���خصيا، آنذاك، إنه يتعين عليه التفكير، أيضا، 

بائتالف مستقبلي )مع الحريديم(«! 

وأعلن ح���زب »يش عتيد« واتحاد الطالب الجامعيين في إس���رائيل نيتهما تقديم 

التم���اس إلى المحكمة العليا ضد هذا التعديل الجديد وللمطالبة بإصدار أمر قضائي 

ُيلزم بإلغائه.

شرط انضمام الحريديم إلى االئتالف
التعدي���ل الجديد هو جزء أس���اس من اتفاقي���ة االئتالف الحكوم���ي الجديدة بين 

ل )تشريعه( الش���رط المركزي واألهّم الذي 
ّ
»الليكود« وكتل األحزاب الحريدية وش���ك

وضعته هذه األح���زاب للموافقة على االنضمام إلى االئت���الف الحكومي الجديد الذي 

تشكل في أيار من العام الجاري وأتاح إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الحالية )الحكومة 

ال� 34 في إسرائيل( في أعقاب انتخاب الكنيست ال� 20 )الحالي( في آذار األخير. 

وق���د كان واضح���ا أن انضمام أح���زاب الحريديم إل���ى االئت���الف الحكومي الجديد 

يستهدف، أوال وقبل أي شيء آخر، إلغاء »قانون المساواة في تحمل العبء«، إلى جانب 

ما يمكنها تحصيله من امتيازات ومكاسب مالية عديدة بالطبع. 

فقد أحدث س���ّن هذا القانون في العام الماضي، بمب���ادرة حزب »يش عتيد« كجزء 

من االئتالف الحكومي الس���ابق، خالل دورة الكنيست السابق )ال� 19(، هزة كبيرة جدا 

في الحياة العامة والسياس���ية اإلسرائيلية، إذ اس���تهدف تحقيق زيادة كبيرة جدا، 

نس���بيا، في عدد الشبان الحريديم المتجندين للجيش، إلزاميًا، للمرة األولى منذ قيام 

دولة إسرائيل. 

ففور تش���كيل الحكومة الس���ابقة، أقيمت لجنة وزارية برئاسة وزير العلوم آنذاك، 

يعق���وب بيري )م���ن »يش عتيد«(، أنيط���ت بها مهمة وضع مخط���ط قانوني لتجنيد 

الحريديم للخدمة العسكرية في الجيش. 

وبعد نحو أربعة أش���هر، نقلت »لجنة بيري« دفة األمر إلى لجنة أخرى برئاس���ة عضو 

الكنيس���ت أييلت ش���اكيد )وزيرة العدل الحالية، من حزب »البيت اليهودي«( لتقوم 

هذه بإعداد مسودة قانون لهذا الغرض يتم عرضه على الكنيست. 

وق���د أنجزت »لجنة ش���اكيد« هذه المهمة بعد بضعة أش���هر طويلة من المداوالت 

فقدمت »مش���روع قان���ون« تضمن تحديدا لألهداف المرج���و تحقيقها في ما يتعلق 

بتجنيد الشبان الحريديم خالل السنتين األوليين بعد إقرار القانون. 

وفي آذار 2014، أقر الكنيست مشروع القانون هذا تحت اسم »تعديل رقم 19 لقانون 

ه الكنيست في 
ّ
ل عمليًا إلغاء فعليا ل�«قانون طال« )سن

ّ
الخدمة المدنية«، والذي ش���ك

العام 2002(، الذي منح الشبان الحريديم إعفاء قانونيا جارفا من واجب تأدية الخدمة 

العس���كرية، وهو القانون الذي قض���ت المحكمة العليا اإلس���رائيلية بضرورة إلغائه 

أكثر من مرة نظرا لعدم دس���توريته )تعارضه مع مبادئ المس���اواة األساسية(، لكن 

التوازنات والحسابات الحزبية � االئتالفية حالت دون تنفيذ ذلك لسنوات عديدة. 

وقد نص »قانون المس���اواة في تحمل العبء« )تعديل رقم 19( على أن يتم، ابتداء 

من العام 2017، تجنيد 5200 ش���اب حريدي )يش���كلون نحو 74% من طالب المدارس 

الديني���ة الحريدية( في كل س���نة، وعلى أنه إذا لم يتحقق ه���ذا الهدف يتم »إلزام 

جمي���ع الحريديم، قاطبة، بواج���ب التجند لتأدية الخدمة العس���كرية« ويتعرض كل 

متهرب من تأدية الخدمة لعقوبات جنائية، تشمل السجن الفعلي أيضا.  

وخالل المس���اعي لتش���كيل الحكومة الحالية، ت���م التوقيع بي���ن الليكود وأحزاب 

الحريدي���م، وخاصة »يهدوت هتوراه«، على اتفاق ائتالفي تضمن بندا مركزيا ينص، 

صراحة، عل���ى »تعديل قانون الخدمة األمنية الذي وضعته لجنة ش���اكيد في الدورة 

الس���ابقة للكنيس���ت«. وقد علل أحد قادة »يهدوت هتواره« هذا البند بالقول: »إنها 

مسألة مبدئية من جهتنا. فال يعقل أن يكون في دولة اليهود قانون يزّج بإنسان نذر 

وقته وحياته لدراسة التوراة في السجن«!

وعش���ية التصويت على قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 � 2016 )الذي 

صادق عليه الكنيس���ت يوم 19 تش���رين الثاني األخير(، اش���ترطت أحزاب الحريديم 

تأييدها وتصويتها على هذا القانون بتعهد واضح من جانب رئيس الحكومة بتنفيذ 

تعهده بش���أن البند المذكور وتعديل »قانون الخدمة العس���كرية« وفق جدول زمني 

محدد وس���ريع، وهو ما حصل فعال. فقد صادق الكنيس���ت على هذا التعديل بالقراءة 

األولى يوم 16 تش���رين الثاني )قبل التصويت على قانون الميزانية( ثم أكمل إقراره 

نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 24 تشرين الثاني. 

معارضة في الوسط الحريدي أيضا
ه���ذا اإلنجاز الذي حققه ح���زب »يهدوت هتوراه« لم يثر غض���ب ومعارضة أحزاب 

المعارض���ة البرلمانية وتهديدها بالتوجه إل���ى المحكمة العليا إللغائه فقط، بل أثار 

موجة من الغضب والنقد بين فئات أخرى في جمهور الحريديم في إسرائيل، وخاصة 

تي���ار »الليطائي���م« )انفصل عن »يهدوت هتوراه« س���ابقا(، ال���ذي صدرت صحيفته 

اليومية )»هبيِلس« � الش���اقول( غداة إقرار التعدي���ل الجديد بعنوان كبير على صدر 

صفحتها األولى يقول: »يوم أسود لليهود الحريديم«!

وقال���ت الصحيفة، في عنوان ثانوي: »الحكومة الحالي���ة، بدعم من أحزاب حريدية، 

تق���رر إقرار وتنفيذ حكم تدميري وتكريس نهج أه���داف التجنيد المرعب بين أبناء 

المدارس الدينية«!

وخصصت الصحيفة افتتاحية العدد في اليوم نفسه للموضوع ذاته أيضا، فكتبت: 

»إنه���م )يهدوت هتوراه( يمدون يد العون لمرتكبي المعصية ويش���اركونهم فيها 

فيدفعون نحو تدمير الدين ألجيال عديدة قادمة«!

واتهم���ت الصحيف���ة ق���ادة »يهدوت هت���وراه« وممثلي���ه في الكنيس���ت بأنهم 

»متساهلون، متخاذلون وعديمو المس���ؤولية ساهموا، بين أشياء أخرى، في تأسيس 

وتكريس أطر عس���كرية خاصة للحريدي���م لجني بعض المكاس���ب المادية الخاصة 

وعديمة األهمية«. 

الحريديم في إسرائيل: قدرة جماعية عالية على االفالت من التجنيد.


