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أشكال الحضارة!

)إ.ب.أ( غارة روسية في سورية.            

مرة أخرى عن »الدولة« و»األرض«!

بقلم: أنطـوان شلحـت

للعدد الثاني على التوالي نخّصص الصفحة الخامسة من هذا الملحق لمقاربة نظرية 

خب إس���رائيلية في اآلونة األخيرة من خاللها جداًل 
ُ
مطّولة من جملة مقاربات تتداول ن

ا بش���أن “الواقع القائم” في محور الصراع الفلس���طيني- اإلسرائيلي وما قد يؤول  مهّمً

إليه في المستقبل. 

في واقع األمر، يس���ت هذه أول مّرة نعرض فيها طروحات صاحب مقاربة هذا العدد، 

ا على »جائزة 
ً

البروفس���ور زئيف شطرنهيل، المؤرخ اإلسرائيلي اليساري والحاصل أيض

إس���رائيل«، والذي تعّرض في 25 أيلول 2008 إل���ى محاولة اغتيال على خلفية األفكار 

اها. 
ّ
السياسية التي يتبن

فقد س���بق لشطرنهيل، في س���ياق مقال خاص ظهر إلى جانب مقاالت آلخرين غيره 

ف���ي كتاب بعنوان »الوضع اآلن« )في إس���رائيل( صدر س���نة 2003، أن أكد أن القيادة 

الصهيونية التي تولت عملية إقامة »الدولة« س���نة 1948 لم تفلح في أن تتفّوق على 

نفسها، وفي أن تتحّرر مما أسماه »قيود نجاحها«، فتبادر إلى تأسيس مجتمع سياسي 

ذي أجندة ليبرالية عامة، وبذا فقد ظلت القيم القومية اليهودية من ناحية األفضلية 

في مرتبة متقدمة جًدا على القيم العالمية، وخصوًصا قيم حقوق اإلنس���ان. وبس���بب 

انقي���اد تلك القيادة وراء القيم القومي���ة اليهودية أصبحت فاقدة القدرة على اعتبار 

س���نة 1949 )التي ُوقعت خاللها اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية المجاورة( بمثابة 

نهاية ما يسميه »مرحلة االحتالل«، أو مرحلة التوّسع اإلقليمي.

بن���اء على ذلك، كما يضيف مؤكًدا، فإن »الحروب التي خاضتها إس���رائيل حتى اآلن 

لم تكن ناجم�ة عن الرفض العربي المس���تمر لالعتراف بشرعية الصهيونية بصفتها 

ر القدرة والرغبة 
ّ
ا كانت ناجمة عن عدم توف

ً
حركة قومية يهودية فحس���ب، وإنما أيض

في إسرائيل في تحديد الوجهة التي يتعين المضي فيها قدًما«. ولذا، فإن »االنتصار 

اإلسرائيلي في حرب 1967 اعتبر استمراًرا لالنتصار في حرب االستقالل« )حرب 1948(.

ا للمفهوم الصهيوني التقليدي الُمستحكم، فإن 
ً
بعد هذا أعاد إلى األذهان أنه طبق

حدود الدولة اإلس���رائيلية هي نتاج الظروف المتغّيرة، التي تخضع بدورها إلى ميزان 

القوى وإلى القوة العس���كرية. عالوة على ذلك فإنه في سنة 1948 لم يتم حسم سؤال 

أس���اس كان ال ُبّد من حس���مه، مرة واحدة وأخيرة، وهو: هل إقام���ة الدولة في جزء من 

»أرض إسرائيل« )فلسطين( تعني وضع حّد نهائي لعملية احتالل البلد؟. 

كذلك ل���م يتم الهجس بجواب عن س���ؤال آخر كان مطروًحا بح���ّدة في ذلك الوقت، 

وفحواه: هل ستس���تند إسرائيل إلى تفّوقها العسكري والتكنولوجي من أجل السعي 

إلى السالم، على أس���اس اإلنجازات )العس���كرية( التي تّم تحقيقها، أم أنها ستبقى 

راغبة في مواصلة عملية االحتالل أو التوس���ع اإلقليمي، كلما سنحت الفرصة للتوصل 

إلى سالم؟. 

ويتوّصل هذا المؤّرخ إلى استنتاجات فكرية تنطوي على أهمية، على شاكلة ما يلي:

1- أن خراف���ة »الحق التاريخي اليهودي في فلس���طين« أفقدت وما تزال تفقد أجزاء 

كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي لُرشدها؛

2- أن معس���كر الوسط � اليسار الذي ورث العجز الفكري عن حزب »العمل« يقف اآلن 

عاجزًا عن وضع وطرح بديل أيديولوجي للمستوطنات في المناطق المحتلة منذ 1967؛

3- أن االحت���الل )منذ 1967( هو أس���اس وأصل الحرب مع الفلس���طينيين، وطالما لم 

يعترف المجتمع اإلس���رائيلي بحقوق متس���اوية للش���عب اآلخر المقيم في هذا البلد 

فستس���تمر الح���رب ويغرق أكث���ر فأكثر في واق���ع كولونيالي وفي واق���ع أبارتهايد 

مكشوف وصريح أصبحا قائمين في المناطق )المحتلة( كما سيغرق في أوهام هّدامة 

ا مثل وهم »القدس الموحدة«؛
ً

أيض

4- أنه بعد س���نة 1948 كان ينبغي تدش���ين مرحلة جديدة ل�«الدولة« يكون الدستور 

رمزها األبرز واألوضح على أساس ما وعدت به »وثيقة االستقالل«، وكان إلزاميا أن يكون 

هذا دس���تورا ديمقراطيا يقوم على أساس حقوق اإلنسان ويضع مجمل المواطنين، ال 

جماع���ة إثنية أو دينية واح���دة، في صلب الكينونتين السياس���ية واالجتماعية وفي 

مركزهما... إلخ. 

خاع، إنما من ذلك الطراز الذي »يؤمن« ب�«صهيونية 
ُ
إن شطرنهيل صهيونّي حتى الن

الدول���ة« ال ب�«صهيونية األرض«، والدولة في نظره تمثل الهدف، وليس���ت الوس���يلة، 

وذل���ك في مقاب���ل صنف آخر »آمن« وما ي���زال بأن الصهيونية هي عب���ارة عن تجديد 

»الصلة التاريخية التي انقطعت« بين »شعب إسرائيل« و«أرض إسرائيل« في المنطقة 

الممتدة بين البحر األبيض المتوسط ونهر األردن، والدولة ليست إال وسيلة إلنجاز هذا 

الت���زاوج المتجّدد، فيما أن األرض هي القيم���ة التي يجب عدم التنازل عنها بأي حال، 

وينبغي أال تقف أمامها أي »خطوط خضراء«.

وحتى داخل هذا الطراز من الصهاينة، الذي ينتمي ش���طرنهيل إليه، تجد أشخاًصا 

كثيرين متعاطفين مع الصنف اآلخر وفكرة »أرض إس���رائيل« التاريخية، ويش���ّددون 

على »الج���ذور القومية« المزروعة في الضفة الغربية وليس داخل تخوم الخط األخضر 

فقط. غير أنهم بموازاة ذلك يصّرون على أن المس���ألة التي يتعّين مواجهتها ليست 

كامنة هنا، بل إنها كامنة في “حسم” االختيار بين تجسيد “كل الحقوق التاريخية”، 

الذي س���يكون ثمنه الحتمي استعباد أو طرد الشعب اآلخر، وبين تجسيد جزء من هذه 

الحقوق التاريخية، بصورة تتيح إمكان إيجاد فرصة معينة ل�”حل وسط قومي”.

كما تجد بين هؤالء أناًس���ا يستفظعون قيام اليمين اإلسرائيلي، بما في ذلك اليمين 

االستيطاني، بعرض كل مؤيدي تجس���يد جزء من الحقوق التاريخية من خالل تطبيق 

مقاربة التقس���يم على أنهم من “معس���كر الس���الم”. وهم يؤكدون أن���ه من الناحية 

العملية فإن الكثيرين منهم يؤيدون التقس���يم بالذات بعد أن يئسوا من إمكان إحراز 

الس���الم، وأن هؤالء يعتقدون أن التقس���يم يشكل الس���بيل الوحيد إلنقاذ “المشروع 

الصهيوني” من التالشي.

ا يجمع بين الصنفين، وهو التمحور من الناحية 
ً
من الواضح أن ثمة قاس���ًما مش���ترك

العقائدية حول »الحقوق القومية لليهود« في فلس���طين، غي���ر أن الصنف المؤمن ب� 

»صهيونية األرض« مستعد ألن “يجازف” بمسألة الحفاظ على األغلبية اليهودية، من 

أجل مواصلة التمس���ك باألرض التي وراء “الخط األخض���ر”، في حين أن الطراز المؤمن 

ا لدى صدور القرار األممي بش���أن تقس���يم 
ً

ب���� “صهيوني���ة الدولة”- ومثلما كان أيض

فلس���طين من جانب األمم المتحدة )1947(- على استعداد ألن يقسم األرض العتقاده 

بأن ذلك من شأنه أن يحول دون اندثار “الدولة اليهودية” في وسط أغلبية عربية. 

وهو، بطبيعة الحال، اس���تعداد غير ناجم أساًس���ا عن قناع���ة أصحابه بضرورة تلبية 

نتهك منذ نكبة 1948.
ُ
الحقوق القومية الفلسطينية التي ما زالت ت

لقد أشرنا في أكثر من مقام في الماضي إلى أن هذا »الجدل السياسي” في المجتمع 

اإلس���رائيلي حول مس���تقبل المناطق المحتلة منذ 1967 الذي يرى البعض أنه مركزي، 

يبدو في الظاهر كما لو أنه جدل على السياس���ة العامة التي يتوّجب على المؤسس���ة 

السياس���ية أن تنتهجها إزاء القضية الفلسطينية، لكنه في الباطن جدل على “ما هي 

الصهيونية”، ويتسم بقدر كبير من التمحور االستحواذي حول الذات.

وحتى لو ترتبت على هذا الجدل مواقف تجاهر هنا وهناك بتأييد “تقسيم األرض”، 

أو بدع���م مقاربة الدولتين، ف���إن أصحاب هذه المواقف، على غرار ش���طرنهيل، ما زال 

ينقصهم أمر جوهري، هو رؤية أن “دولة الصهيونية” نشأت بالخطيئة مع طرد مئات 

اآلالف من الفلس���طينيين من وطنهم، وأنه تبقى ثمة حاج���ة أوال ودائًما للتكفير عن 

هذه الخطيئة، عبر االعتراف باقترافها بداية، ومن ثم تحّمل المسؤولية األخالقية عن 

 يعيد الحق القومي الفلسطيني إلى أصحابه من دون المساس بحقوق اآلخرين.  
ّ

حل

كتب ب. ضـاهـر:

انتهى أمس، االثنين، عيد المظلة اليهودي )»س���وكوت«( وانتهت 

معه فترة طويل���ة من األعياد اليهودية امت���دت على مدار أكثر من 

عش���رين يوما، حصلت خالله���ا الحكومة اإلس���رائيلية على فترة من 

الهدوء السياس���ي النس���بي، لكن الوضع األمني تصاعد وتفاقم إلى 

درجة كبيرة، وهو ما س���يكون على رأس س���لم أولويات الحكومة في 

الفترة المقبلة. 

كذلك س���يكون هن���اك عدد م���ن القضاي���ا الس���اخنة المطروحة 

على طاول���ة الحكومة، وبينه���ا تعيينات لمنصبي رئيس الموس���اد 

والمستشار القانوني الجديد للحكومة، إلى جانب ضرورة الحسم في 

قضايا فس���اد وتقديم لوائح اتهام ضد مس���ؤولين سابقين، بينهم 

رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، والحاخام األكبر السابق يورام 

ميتسيغر.

وفيما يتعل���ق بالموضوع األمن���ي، عقد رئيس حكومة إس���رائيل، 

بنيامي���ن نتنياهو، م���داوالت أمنية، عصر أول م���ن أمس األحد، أعلن 

خاللها عن خطوات س���تتخذ ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية 

والضفة الغربية المحتلتين. وقال نتنياهو إن من بين هذه الخطوات: 

تسريع إجراءات هدم بيوت منفذي عمليات ضد إسرائيليين، توسيع 

االعتق���االت اإلدارية بحق متظاهرين، زيادة عدد قوات الش���رطة في 

القدس والجيش في الضفة، وإبع���اد من وصفهم ب�«المحرضين« عن 

البل���دة القديمة في القدس والمس���جد األقصى. واعتبر نتنياهو أنه 

بذلك سيعيد األمن.

العملية السياسية
عبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خالل خطابه أمام الجمعية 

العامة لألمم المتحدة، األس���بوع الماضي، عن فقدان األمل بإمكانية 

استئناف العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، 

وأعلن عن أن الجانب الفلس���طيني لن يبقى ملتزما باالتفاقيات طالما 

أن إس���رائيل ال تلتزم بها. واعتبر اإلس���رائيليون أق���وال عباس أنها 

تهديد بإلغاء االتفاقيات بين الجانبين، إال أن الرئيس الفلس���طيني 

لم يحدد موعدا لتنفيذ ذلك.

واعتب���ر موقع »يديع���وت أحرونوت« االلكتروني أن على إس���رائيل 

متابعة تحركات عباس وتصريحاته »بعد أن أبدى مؤشرات على يأسه 

من الوضع والطريق المس���دود الذي وصلت إليه عملية الس���الم منذ 

فترة طويلة«. 

قطاع غزة
مّر أكثر من ع���ام على الحرب العدوانية اإلس���رائيلية األخيرة على 

قطاع غزة والتي خلفت، إضافة إل���ى عدد القتلى الكبير، دمارا هائال. 

ويعتبر محللون أنه يوجد إدراك في إسرائيل أن تسريع أعمال اإلعمار 

في غزة سيؤدي إلى هدوء أمني ألمد طويل، ألن حركة حماس ستدرك 

عندها أن ثمة ما ستخسره في حال شن عدوان إسرائيلي آخر. 

لك���ن لي���س واضحا اآلن ماذا يخبئ المس���تقبل، خاصة بعد فش���ل 

المفاوضات غير المباش���رة بين إسرائيل وحماس، حول هدنة طويلة 

األمد. رغم ذلك، فإن التقديرات في إسرائيل هي أن حماس ستواصل 

الس���عي من أجل الس���يطرة على التنظيم���ات الجهادية في القطاع، 

وخاصة فيما يتعلق بإطالق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل بين حين 

وآخر. 

ميزانية الدولة
يتعي���ن عل���ى الحكوم���ة إق���رار ميزاني���ة الدولة في الكنيس���ت، 

بالقراءتي���ن الثانية والثالثة، قبل نهاي���ة العام الحالي، بعد إقرارها 

بالقراءة األولى. لكن المش���كلة التي تمنع ذل���ك حاليا تتمحور حول 

ميزانية األمن، التي بلغت في القراءة األولى 1ر56 مليار شيكل، بينما 

تطالب وزارة الدفاع برفعها إلى 64 مليار ش���يكل. ويرجح أن تتوصل 

وزارتا الدفاع والمالية إلى تسوية على مبلغ 60 مليار شيكل.

لكن الخ���الف بين الوزارتين لن ينتهي هن���ا، إذ يدور النقاش بين 

الجانبي���ن حول م���ا إذا كانت ميزانية األمن، بحجم 60 مليار ش���يكل، 

ستشمل مشاريع كبيرة، مثل نقل قواعد ومقرات الجيش اإلسرائيلي 

من وسط البالد إلى جنوبها، وخصخصة الصناعات العسكرية ومشروع 

حماي���ة المياه اإلقليمية. إضافة إلى ذل���ك، يتعين على الحكومة أن 

تحسم في الفترة القريبة المقبلة في تمويل خطة الجيش المتعددة 

الس���نوات، “خطة غدعون”. وتقضي هذه الخطة الخمس���ية بتحديد 

ميزانية الجيش لخمس سنوات. 

تعيين مستشار قانوني للحكومة
سينش���غل الجهاز القضائي اإلس���رائيلي في الشهور المقبلة في 

هوية المستشار القانوني الجديد للحكومة، خلفا للمستشار الحالي، 

يهودا فاينشتاين، الذي تنتهي واليته في بداية العام المقبل. 

وتعك���ف لجنة خاصة، برئاس���ة الرئيس الس���ابق للمحكمة العليا، 

آش���ير غرونيس، على إجراء مقابالت مع تس���عة مرشحين ومرشحات 

للمنصب.

ويتوق���ع أن تك���ون عملية تعيين المستش���ار القانون���ي الجديد 

مش���حونة بالتوتر على الصعيد العام، على ض���وء نية وزيرة العدل، 

أييليت ش���اكيد، من ح���زب “البيت اليهودي” اليمين���ي المتطرف، 

الذي يبادر لس���ن قوانين معادية للديمقراطية، أن تؤثر على هوية 

المستشار الجديد. 

ويفترض أن تنتهي “لجنة غرونيس” من عملها في نهاية الشهر 

المقبل وأن تقدم للحكومة أسماء ثالثة مرشحين الختيار واحد منهم.  

تعيين رئيس للموساد
تنتهي والية رئيس الموساد، تامير باردو، في شهر كانون الثاني 

المقبل. وفي هذه األثناء يجري الحديث عن ثالثة مرشحين مركزيين، 

هم مدير عام وزارة شؤون االستخبارات رام بن باراك، ورئيس مجلس 

األمن القومي ومبعوث نتنياهو الخاص يوسي كوهين، ونائب رئيس 

الموساد الحالي. كذلك تم ذكر اسم قائد سالح الجو اإلسرائيلي، أمير 

إيشل، كمرشح محتمل. 

تعويضات أميركية عن االتفاق النووي
بع���د التوصل إلى االتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران، س���عت 

حكومة إس���رائيل، ونتنياهو بش���كل خاص، إلى محاولة إفشال إقرار 

هذا االتفاق في الكونغرس األميركي. وخالل ذلك امتنعت إسرائيل، 

بص���ورة علنية عل���ى األقل، عن إج���راء مفاوضات م���ع إدارة الرئيس 

باراك أوباما، حول تعويضات على االتفاق، س���تكون على شكل مزيد 

من المس���اعدات األميركية األمنية والعسكرية للجيش اإلسرائيلي، 

وبضم���ن ذل���ك الحصول على قناب���ل ذكية وتمويل تطوير وس���ائل 

قتالية ودفاعية.

وبعد أن تبين أن نتنياهو فش���ل في مسعاه في الكونغرس، وعلى 

أثر ذلك ج���اء اعترافه بانته���اء الخالف م���ع اإلدارة األميركية حول 

االتفاق الن���ووي، يتوقع أن تب���دأ حكومة إس���رائيل مفاوضات حول 

هذه التعويضات، التي من ش���أنها أن تزيد المس���اعدات األميركية 

بعشرات النسب المئوية. ووفقا للتقارير اإلسرائيلية، فإن مسؤولين 

في الجيش اإلسرائيلي ووزارة الدفاع أيضا سيجتمعون مع نظرائهم 

األميركيين، في األسابيع المقبلة من أجل التباحث في أنواع األسلحة 

التي س���تحصل عليها إس���رائيل، وميزانيات لتمويل تطوير وشراء 

منظومات مضادة للصواريخ، »القبة الحديدية« و«العصا الس���حرية« 

و«حيتس«. 

ملفات الفساد
يتوقع أن تصدر المحكمة العليا ف���ي الفترة القريبة المقبلة قرارا 

بشأن قضايا فساد أدين بها رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت، 

إضافة إلى قرار بس���جنه. وستحس���م المحكمة العليا في استئناف 

أولمرت على قرار المحكم���ة المركزية، في »قضية هوليالند«، وحكم 

عليه فيها بالسجن لست سنوات. كذلك ستنظر المحكمة العليا في 

االستئناف المتعلق بقضية تاالنس���كي، التي أدين فيها بالحصول 

على رشاوى. 

إلى جانب ذلك، س���تنظر المحكمة العليا في األش���هر القريبة في 

اس���تئنافات عدد من رؤس���اء البلديات الذين أدينوا بمخالفات فساد 

وتلقي رش���اوى، وبينهم رئيس بلدية رامات غان، تسفي بار، ورئيس 

بلدية نتس���يرت عيليت، ش���معون غابس���و، ورئيس بلدية بات يام، 

شلومي لحياني.

ويعتزم المستش���ار القانوني للحكومة، في األيام المقبلة، تقديم 

الئحة اتهام ضد الحاخام األكبر السابق إلسرائيل، شلومو ميتسيغر، 

بش���بهة الحصول على أم���وال بطريقة غير مش���روعة. كم���ا يتوقع 

أن تق���دم النيابة العامة، في األس���ابيع القريبة، لوائ���ح اتهام ضد 

الضالعين في قضية الفساد التي ارتبطت بحزب “يسرائيل بيتينو” 

الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان. وأبرز المشتبهين في القضية نائبة 

الوزير السابقة فاينا كيرشنباوم. 

قائد جديد للشرطة
أح���د أول القرارات التي س���تتخذها الحكومة في األيام المقبلة هو 

تعيين نائب رئيس الش���اباك، روني ألش���يخ، مفتش���ا عاما للشرطة 

اإلس���رائيلية. وفي هذا الس���ياق أصدر نتنياهو تعليمات بتس���ريع 

التعيين على خلفية التوتر األمني في القدس الشرقية .

)طالع تقريرا مفصال ص 3(

الحكومة اإلسرائيلية: أجندة ساخنة ما بعد »هدوء األعياد«

»المش����هد اإلس����رائيلي«: من المقّرر أن يلتقي نائب رئيس هيئة 

أركان الجيش اإلس����رائيلي، الل����واء يائير غوالن، الي����وم الثالثاء، مع 

نظي����ره الروس����ي، نيقوالي بوغدانوفس����كي، في مق����ر وزارة الدفاع 

اإلسرائيلية في تل أبيب. 

وجاء ف����ي بيان عممه الناطق العس����كري اإلس����رائيلي، في نهاية 

األس����بوع الماضي، أن بوغدانوفس����كي سيزور إس����رائيل ضمن وفد 

عسكري روسي.

ويتوقع أن يبحث المسؤوالن العسكريان في التنسيق بين جيشي 

الدولتين على ضوء الوجود العس����كري الروس����ي في س����ورية، الذي 

تكثف مؤخرا. وبدأ الجيش الروس����ي بش����ن غارات جوية ضد أهداف 

للمعارضة للسورية، فيما شددت روسيا على أن الغارات استهدفت 

تنظيم “الدولة اإلسالمية” )“داعش”(.

ويأتي اللقاء بين غوالن وبوغدانوفس����كي اس����تمرارا لزيارة رئيس 

هيئة أركان الجيش اإلس����رائيلي، غادي آيزنكوت، إلى موسكو برفقة 

رئيس الحكوم����ة، بنيامين نتنياهو، قبل أس����بوعين. وطلب الجانب 

اإلس����رائيلي في ه����ذه المحادثات من القيادة الروس����ية تنس����يق 

العمليات العسكرية في سورية. 

وتتحس����ب إس����رائيل من ح����دوث صدامات بين طيرانه����ا الحربي 

والطيران الروس����ي في األجواء الس����ورية، فيما ألم����ح نتنياهو خالل 

خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، 

إلى أن إسرائيل ستستمر في استهداف شحنات أسلحة يتم نقلها 

من سورية إلى حزب الله في لبنان. 

كذلك عبر مس����ؤولون في جهاز األمن اإلس����رائيلي عن تحسب من 

قيام الجيش الروس����ي في سورية بتش����ويش عمل رادارات وأجهزة 

اتصال الجيش اإلس����رائيلي في هضبة الجوالن المحتلة، وأشاروا إلى 

أن قوات روسية تواجدت في سورية، قبل تكثيف الوجود العسكري 

الروس����ي مؤخرا، درجت على التجس����س على الجيش اإلسرائيلي في 

الجوالن. 

من ناحية أخرى أك����د اللواء احتياط يعقوب عميدرور أنه ليس����ت 

هناك ضرورة لتغيير سياسة إس����رائيل إزاء سورية بصورة جذرية، 

وقال إن إس����رائيل امتنعت حتى اآلن ع����ن أن تكون جزءًا من الصراع 

الداخلي السوري، فالطرفان المتقاتالن في سورية يكرهان إسرائيل، 

وكل وح����د منهما يحل����م بتدميرها في مرحلة م����ن المراحل، وليس 

هناك سبب كي توظف إسرائيل موارد لمصلحة طرف ضد آخر.

وتاب����ع عمي����درور الذي أش����غل منصب مستش����ار األم����ن القومي 

لرئيس الحكومة نتنياهو، أنه يتعين على إس����رائيل المحافظة على 

مصلحتين أساسيتين: األولى مواصلة بذل كل الجهود لمنع انتقال 

سالح كاسر للتوازن إلى حزب الله سواء كان مصدره إيران أو سورية؛ 

والثانية الحؤول دون بناء بنية تحتية لمهاجمة إسرائيل خاصة في 

هضبة الجوالن أو في أماكن أخرى.

كما أنه من الممنوع برأيه أن يمس الوجود الروسي الكثيف بحرية 

عمل إس����رائيل ف����ي المحافظة على هاتي����ن المصلحتين. ويجب أن 

يكون هذا مضمون التنسيق اإلس����رائيلي- الروسي، وعدم التساؤل 

عما إذا كانت إسرائيل قادرة على الهجوم عند الضرورة بل طرح ذلك 

كأمر واقع. 

وختم: “يجب أن تك���ون الخطوط الحمراء اإلس���رائيلية واضحة، 

وعلى إس���رائيل أال تخ���اف العمل وفقًا لها. تعرف روس���يا مصالح 

إس���رائيل، وتفهم مس���ؤوليتها في العمل على تحقيقها. صحيح 

أن هذا يعقده وجود القوات الروس���ية العاملة على أرض س���ورية، 

لكنه ضروري”.

وفد عسكري روسي يزور إسرائيل للتداول حول سورية
*مسؤول أمني إسرائيلي رفيع سابق: ليست هناك ضرورة لتغيير سياسة إسرائيل إزاء سورية بصورة جذرية*
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الرئيس األسبق شعبة االستخبارات العسكرية شلومو غزيت:

إستراتيجية القيادة اإلسرائيلية 
الحالية ستؤدي إلى تدمير إسرائيل!

قال اللواء في االحتياط ش���لومو غزيت الذي أش���غل في 

الس���ابق منصب رئيس شعبة االس���تخبارات العسكرية 

القي���ادة  تنفذه���ا  الت���ي  االس���تراتيجيا  إن  )»أم���ان«( 

اإلسرائيلية الحالية س���تؤدي إلى تدمير إسرائيل. ودعا 

إل���ى تبني اس���تراتيجيا وطنية جدي���دة، ووضع أهداف 

واقعية والعمل بإصرار من أجل تحقيقها.

وكت���ب غزي���ت في س���ياق مقال نش���ره ف���ي صحيفة 

»هآرتس���ط قبل عدة أيام: ال أعرف ما إذا كانت إس���رائيل 

قادرة على البقاء في الش���روط الحالية في الشرق األوسط 

والواق���ع اإلقليم���ي المتغير. أنا لس���ت يهوديًا مؤمنًا وال 

أنتمي إلى هؤالء الذين يش���رحون بأن كل خطوة هي من 

عمل الرب وبإرادة من���ه، واعتقادهم المطلق بأن ما يفكر 

في���ه الفرد أو يفعله ال يغير ش���يئًا. وكيهودي غير مؤمن 

أعتقد أن المسؤولية الكاملة ملقاة على عاتقي. وانطالقًا 

من ه���ذه النظرة يتعي���ن علينا أن نحل���ل الواقع بصورة 

ثاقبة، وأن نضع أهدافًا قومية – اس���تراتيجية، كما علينا 

أن نختار طريقًا والعمل بصورة عملية على تحقيقه.

وأض���اف: إن مفتاح الح���ل للوضع القائ���م هو في طرح 

التسوية التاريخية كهدف وطني انطالقًا من اإليمان بأنه 

إذا أظهرنا اس���تعدادًا للتنازل والمصالح���ة، فإن الجانب 

الثاني س���يظهر اس���تعدادًا مماثاًل. في أساس التسوية 

التاريخي���ة يكم���ن االعتق���اد ب���أن الطرفين- إس���رائيل 

والفلس���طينيين- يريدان الهدف عينه: »تقسيم منصف 

بق���در اإلمكان ألرض إس���رائيل بين الطرفي���ن«، »دولتان 

قوميتان لش���عبين«. وهذا تحدي���دًا الحل التاريخي الذي 

يرفضه الجانب الفلسطيني رفضًا باتًا.

لق���د كان إلس���رائيل ن���زاع جغرافي مع مص���ر ُحل من 

خالل تس���وية تاريخي���ة وضعت مبادئها ف���ي محادثات 

كامب - ديفيد وفي اتفاق س���الم. انسحبت إسرائيل من 

س���يناء كلها وليس هناك أي مطالبة إس���رائيلية تتعلق 

باألراض���ي المصرية. وحصل���ت مصر عل���ى الحصة التي 

طالب���ت بها وقبل���ت بالمطال���ب اإلس���رائيلية المضادة. 

بالنس���بة للمصريين، جرى التوصل إلى تسوية تاريخية. 

صحيح أنه ما تزال هناك سلس���لة طويلة من المش���كالت 

غير المحلولة بين إس���رائيل ومصر لكنها ال تدخل ضمن 

نطاق الحل التاريخي.

ولقد كانت لنا مش���كلة مشابهة مع مملكة األردن التي 

كان مطلوب���ًا منها أن تتنازل. وقبل���ت بقيام دولة أردنية 

ضمن حدود الضفة الش���رقية فقط، وانفصلت عن الضفة 

الغربية وعن مصير الشعب الفلسطيني. بنظرة تاريخية 

 استراتيجيًا كبيرًا ارتكبته 
ً
من المحتمل أن هذا كان خطأ

إس���رائيل. فمع مملك���ة األردن الممتدة عل���ى الضفتين، 

كم���ا كان عليه الوضع حتى حزيران 1967، ربما كان هناك 

إمكان لتحقيق تس���وية سياسية حقيقية بروحية مطلب 

»دولتين لش���عبين«، لكن هذا اإلمكان ل���م يعد موجودًا، 

ويبدو أن علينا التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

وتابع غزي���ت قائاًل: المطلوب من الزعامة اإلس���رائيلية 

االختيار بين إس���تراتيجيتين: األولى مواصلة سياس���ات 

الييشوف والسيطرة على أرض إسرائيل الغربية كلها من 

البح���ر إلى النهر. وهذه هي اإلس���تراتيجيا التي تنفذها 

القيادة الحالي���ة، وليس مهمًا بتاتًا ما تقوله إس���رائيل 

للعالم. وهذه اإلس���تراتيجيا ستؤدي إلى تدمير إسرائيل 

إال إذا حدث���ت معج���زة مثل تدخل إلهي مفاجئ يس���مح 

لنا بمواصلة هذه  الطريق من دون نش���وء شرخ كبير بين 

إسرائيل والعالم.

واإلس���تراتيجيا الثانية هي العمل فورًا من دون انتظار 

وم���ن دون مرحلة جدي���دة من المحادثات م���ن أجل قيام 

كيانين سياس���يين- قوميين، إس���رائيلي وفلس���طيني. 

ونس���تطيع تحقيق ذلك من خالل مسعى إسرائيلي نبادر 

إلي���ه من طرف واح���د. ويجب أن نفعل ه���ذا مع معرفتنا 

المس���بقة بأن هذا التحرك »ليس التس���وية التاريخية« 

المقبولة من الجانب الفلسطيني.

وسيكون الهدف في هذه الحالة هو السعي إلى اتفاق 

مؤقت طويل األمد، بحيث يك���ون واضحًا للطرفين أن هذا 

ليس حاًل دائمًا.

ويتعي���ن علين���ا أن نمضي ف���ي هذا الطري���ق من دون 

مفاوض���ات، وم���ن دون أن نضيع يومًا واح���دًا. إن الدرس 

األكث���ر أهمية، م���ن دون أن نخدع أنفس���نا والعالم، هو 

ع���دم وجود أي فرصة اليوم التفاق بواس���طة التحاور بين 

الطرفين.

يجب علين���ا أن نفرض فورًا قيام الدولة الفلس���طينية 

المس���تقلة. كما يجب علينا أن نب���ادر إلى اتخاذ خطوات 

ال تت���رك خيارًا أمام الفلس���طينيين. لقد قمنا بمثل هذه 

الخطوة عندم���ا بادرنا إلى االنفصال عن غزة قبل عش���رة 

أع���وام. لكن هذه الم���رة يجب أن نتجن���ب األخطاء التي 

ارتكبناها آنذاك.

يج���ب أن نحدد الخ���ط األخضر، خط الهدن���ة، بأنه خط 

انطالق المفاوضات المستقبلية. صحيح أن الفلسطينيين 

لن يوافقوا حتى على هذا الخط ألنه يفرض القبول بكيان 

صهيوني- سياس���ي على أراض فلسطينية، لكن تحديد 

هذا الخط كخط لبدء النقاش سيسمح إلسرائيل بأن تعود 

مقبولة في العالم. وبذلك نط���رح فرضية مضادة للحملة 

الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل.

في الوقت نفسه يتعين علينا العودة إلى التشديد على 

رفضنا المطلق للس���ماح بعودة الالجئين الفلسطينيين. 

وستتمسك إس���رائيل بالتعويض عليهم في الدول التي 

تستضيفهم من خالل اقتراح تعويضات مالئمة تشارك 

فيه���ا، وتقوم هي بالتنس���يق مع ائت���الف دولي يهتم 

بالموضوع.

وختم غزيت: مع األسف، ال أرى حكومة إسرائيل الحالية 

تتبنى هذا النهج. لكن المسألة مسألة وقت حتى نقترب 

من نقطة نواجه فيها الحاجة إلى اختيار مؤلم بين خراب 

الهيكل الثالث أو تبني سياسية واقعية، وهذه السياسة 

لن تكون هي التس���وية التاريخي���ة، لكن من المحتمل أن 

تكون خطوة يمكن أن تؤدي إلى ذلك مع مرور الس���نوات. 

وإذا فعلن���ا ذلك، وإذا قامت دولة فلس���طينية س���يادية 

ومستقلة، تزداد رسوخًا مع مرور السنوات، فمن المحتمل 

أن يتب���دد الرفض الفلس���طيني المطلق التفاق تس���وية 

تاريخي���ة. وبذلك يمك���ن أن نرى برغم كل ش���يء نهاية 

النزاع.

كتب سليم سالمة:

أك���دت رئيس���ة الرقابة العس���كرية اإلس���رائيلية 

حتى عش���ية “عي���د رأس الس���نة العبري���ة” األخير 

)ف���ي منتصف أيلول الفائت(، س���يما فاكنين � غيل، 

أن الرقاب���ة العس���كرية أحدثت تغيي���را جوهريا في 

توجهاته���ا وعملها خالل الح���روب العدوانية الثالث 

األخيرة عل���ى قطاع غزة: “الرص���اص المصبوب” )من 

27 كان���ون األول 2008 حتى 18 كانون الثاني 2009(، 

“عمود الس���حاب” )م���ن 14 حتى 21 تش���رين الثاني 

2012( و”الج���رف الصامد” )من 8 تم���وز حتى 26 آب 

2014( وذلك باالس���تفادة م���ن دروس ما حصل خالل 

الع���دوان على لبن���ان في صيف الع���ام 2006 )“حرب 

لبنان الثانية”(. 

وقال���ت: “لم يع���د يعنينا، خالل الح���رب، ال اليقين 

القريب وال اليقين البعيد بش���أن احتمال المّس بأمن 

الدول���ة. فقد أصبح التفس���ير المعتمد لهذا االختبار 

واس���عا جدا، ألن األه���ّم هو تجنب إصاب���ة أي جندي 

وحي���ال هذا تن���زاح حري���ة الصحاف���ة والتعبير إلى 

الزاوية”.  

و”اليقي���ن القري���ب” هو اختبار/ مقي���اس وضعته 

المحكمة العليا اإلس���رائيلية، في قرارها الصادر في 

ش���هر تش���رين األول 1953 في قضية صحيفة “كول 

هعام”، لس���ان الحزب الشيوعي اإلس���رائيلي باللغة 

العبري���ة، الت���ي أغلقها وزي���ر الداخلية، س���وية مع 

صحيفة “االتحاد” )لسان حال الحزب باللغة العربية(، 

في آذار من العام نفسه، بحجة خرقهما أنظمة الرقابة 

بنشرهما “ما قد يهدد سالمة الجمهور”. 

ويحدد ه���ذا االختبار مت���ى ُيس���مح بتقييد حرية 

التعبي���ر في ح���ال تضاربها مع قي���م ومصالح أخرى. 

وم���ؤدى هذا االختبار، باختص���ار، أنه في حال حصول 

تصادم وجهًا لوجه بين حرية التعبير وأية مصلحة / 

قيمة ُمصانة  أخرى، ومنها س���المة الجمهور، تتراجع 

حرية التعبي���ر )أي، يمكن تقييده���ا( فقط في حال 

وجود يقين قريب بأنها )حرية التعبير( س���تؤدي إلى 

م���ّس حقيقي وج���دي بالمصلحة / القيم���ة المصانة 

األخرى )أمن الدولة، األمن العام، النظام العام، سالمة 

الجمهور وغيرها(.  

وقد ش���كل قرار الحكم هذا عالمة فارقة في القضاء 

اإلس���رائيلي وف���ي م���ا يتعل���ق بحري���ة التعبير في 

إسرائيل، حتى ذهب بعض الحقوقيين والسياسيين 

إلى اعتباره “الوثيقة المؤسساتية األولى التي تعلن 

أن دولة إسرائيل هي دولة غير ديمقراطية”. 

“قصورات وأخطاء فادحة
في حرب لبنان الثانية”

وبالعودة إلى س���يما فاكنين � غي���ل، فقد أوضحت 

أن “كل ش���يء ب���دا مختلفا بعد حرب لبن���ان الثانية. 

صحيح أن ه���ذه العمليات )الحروب العدوانية الثالث 

المذكورة على قطاع غزة � س. س( جرت في حّيز أصغر 

مم���ا كان في لبنان، صحيح أن العدو كان مختلفا، لكن 

األهم هو أنه حينما عملنا مع الجيش بصورة مشتركة 

وبتنسيق عميق، استطعنا تحقيق نجاح تام”!

وعن االخت���الف بي���ن “العدّوين”، قال���ت فاكنين � 

غيل: “في لبن���ان كنا في مواجهة مع عدو ماهر وبارع 

يدرسك من دون أن تقدم له أية هدايا. فنحن نعرف 

مية العالية، إذ يس���تطيع 
ّ
ح���زب الله وقدرات���ه التعل

تحديد عنصر محدد جدا في مسألة صغيرة والخلوص 

منه إلى استنتاجات دقيقة”.

ونف���ت االدعاءات التي كانت صدرت في إس���رائيل 

خالل حرب لبنان الثانية وبعدها وكأن حزب الله حّدد 

أهداف صواريخه ووجهتها وفقًا للتقارير حول مواقع 

سقوط الصواريخ في إسرائيل. وقالت: “من يعرف طرق 

عم���ل حزب الله يعرف، بالتأكي���د، إنه ال يعمل بهذه 

الطريقة. فحتى لو أعلن عن الموقع الدقيق لس���قوط 

الص���اروخ، إال أن هذا ال يؤثر في ش���يء على الصاروخ 

التالي. وبالمناس���بة، ما حصل في جبهة الجنوب كان 

على العكس من هذا. فحينما فهمنا أن حماس تعمل 

بطريقة أخرى، أجرينا تغييرا في التوجه ولم نس���مح 

بنشر مواقع سقوط القذائف”.  

وتحدثت رئيس���ة الرقابة العس���كرية عما أس���مته 

“انفتاحًا هائال ف���ي التوجه اإلعالم���ي” وقالت: “من 

جهتنا، كان اإلحباط ش���ديدًا. لم نستطع التأثير على 

السياسات، إذ كان الشعور السائد في الجيش أن هذا 

 الطرف 
َ

ما ينبغي عمله. نظرت إلى ما يحدث وقلت: ليت

اآلخر يتص���رف مثلنا”! وكانت تقص���د ما حصل من 

تسريبات عديدة إبان الحرب على لبنان. وأوردت أمثلة 

على هذه التسريبات، ومن أبرزها: بعد  نحو ساعة من 

من���ع الرقابة نش���ر معلومات عن عدد ف���رق االحتياط 

التي كان الجيش يعتزم تجنيدها، وقف رئيس أركان 

الجيش آنذاك، الجنرال دان حالوتس، أمام الكاميرات 

وقدم هذه المعلومات بصورة تفصيلية دقيقة وببث 

حي. 

وتحدث���ت فاكني���ن � غي���ل عن “قص���ورات وأخطاء 

فادحة” في إدارة الش���أن اإلعالم���ي خالل الحرب على 

د الش���عور بأن “كل ش���ي يتس���رب”! 
ّ
لبن���ان، مما ول

وذلك على خلفي���ة “انفتاح الجيش بصورة غير قابلة 

للس���يطرة، ربما كسياس���ة معتمدة، ثقافة تنظيمية 

عليلة، نهج إرادي من جانب الناطق بلس���ان الجيش أو 

نتيجة لتطورات حصلت قب���ل ذلك بوقت طويل جدا. 

وكان التوجه الس���ائد بأن من شأن هذا )االنفتاح، كما 

تصفه( خدم���ة القتال، لكن اتضح فيما بعد أنه ليس 

فقط لم يخدم، بل تس���بب في ح���االت معينة بأضرار 

جدية”. 

وتعّدد س���يما فاكنين � غيل بعض هذه القصورات 

واألخطاء، منها: الس���ماح لصحافيين بمرافقة القوات 

المحاربة وبث التقارير من الميدان “كان بمثابة هدية 

للعدو”!

ومنها، أيضا: اتصال مراسل قناة تلفزيونية عربية 

بها )برئيس���ة الرقابة العسكرية( وإبالغها بأن القناة 

إياها تنقل، في بث حي ومباشر، صورًا لقوات الجيش 

اإلسرائيلي وهي تعبر الحدود.

وأضافت: “حينما أردت وقف هذا البث، قيل لي بأن 

األمر يحص���ل بإذن الجيش”! ومث���ال آخر: في مؤتمر 

صحافي عقده ضابط رفيع جدا في الجيش اإلسرائيلي 

لتحدي���ث بع���ض الصحافيين، فوجئنا بأن مراس���لي 

“الجزيرة” و”العربية” و”الحرة” يجلس���ون إلى جانب 

المراس���لين العسكريين اإلس���رائيليين الذين يمكن 

الوثوق به���م، بينما الضابط الرفيع جدا إياه يش���رح 

عن مواقع تواجد ق���وات الجيش والمواقع التي ينوي 

الوصول إليها في الغداة، وكأنه يقدم خطة المعركة 

ضافت: “كنت أسمع ما ُيقال هناك وأقول 
ً
بالضبط”! وأ

في س���ّري: “س���يكون من المس���تحيل مطاردة هذه 

المعلومات ووقفها ومنع نشرها”!

وف���ي تلخيصها الحرب، قال���ت فاكنين � غيل: “رغم 

كل القصورات واألخطاء، لم يتم تس���ريب كل ش���يء. 

وق���د أجرت وحدة أم���ن المعلومات ف���ي الجيش، في 

أعقاب الحرب، فحصا تبين منه أن الرقابة العس���كرية 

نجحت، نجاحا تاما، في عشرة من بين أهداف اإلخفاء 

والتعتيم. لكن المش���كلة كان���ت أن الهدف الوحيد 

الذي لم ننجح في تحقيقه بش���كل ت���ام هو الهدف 

المركزي � منع المعلومات عن األنشطة العملياتية”.

شر عن أن حركة “حماس” 
ُ
وردا على س���ؤال حول ما ن

كان���ت تعرف خ���الل الحرب العدواني���ة األخيرة على 

قطاع غزة )“الجرف الصامد”(، ومن خالل التس���ريبات 

من جلس���ات “المجلس الوزاري المصغر”، أن إسرائيل 

لن تمض���ي )في العدوان( حت���ى النهاية ولن تدخل 

بش���كل موس���ع إلى قطاع غزة”، أكدت فاكنين � غيل 

ه���ذه المعلومة مضيف���ة: “أعتقد أن تس���ريب أمور 

م���ن المجلس ال���وزاري المصغر خالل الح���رب هو أمر 

خطي���ر جدا”. وقال���ت إنها توجهت إلى المستش���ار 

القانون���ي للحكوم���ة وطالبته بالتحقي���ق في إحدى 

هذه التس���ريبات، وهي “تس���ريب وثيق���ة أظهرت 

سيناريوهات الجيش الحتالل غزة”!

الرقابة العسكرية
أقوال رئيسة الرقابة العس���كرية هذه جاءت ضمن 

مقابل���ة معها، إثر إنهائها مه���ام منصبها هذا )في 

منتصف أيل���ول األخير(، نش���رت في ملح���ق “مكور 

ريشون” )مصدر أول( األسبوعي لصحيفة “يسرائيل 

هي���وم” )إس���رائيل اليوم( الت���ي يمتلكه���ا الثري 

اليهودي ش���لدون إدلس���ون، المقرب جدا من رئيس 

الحكوم���ة، بنيامي���ن نتنياهو. كما نش���رت المقابلة، 

أيضا، في موقع “إنرجي” على اإلنترنت. 

وسيما فاكنين � غيل هي المرأة األولى التي تتدرج 

في سلم الرتب العسكرية حتى رتبة “مقدم”، امتدت 

خدمتها العس���كرية على مدى 31 عاما أشغلت فيها 

العدي���د م���ن المناصب في س���الح الجو وفي ش���عبة 

االستخبارات العسكرية، حتى تسلمها منصب رئيسة 

الرقابة العسكرية قبل 10 سنوات، خلفًا لميري ريغف، 

الوزيرة الحالية عن “الليكود”. وتخلف فاكنين � غيل 

في هذا المنصب المقدم أريئيال بن أبراهام. 

و”الرقابة العسكرية” هو االسم المعروف والمتداول 

لوحدة “الرقاب���ة على الصحافة واإلعالم”، وهي إحدى 

وحدات “شعبة االستخبارات” )“أمان”(، لكنها تخضع 

لوزير الدفاع، مباشرة.

وتعمل الرقابة العس���كرية بموجب أنظمة الطوارئ 

االنتدابية )من العام 1945(، التي حددت صالحياتها 

في الفصل الثام���ن. وتمارس “الرقابة العس���كرية” 

الرقابة المس���بقة على أية م���واد مكتوبة أو مطبوعة، 

بما يش���مل الصحف والكتب، فضال عن مواد البث في 

اإلذاع���ة والتلفزيون، تحتوي )الم���واد( على ما يخص 

أمن الدولة، سالمة الجمهور والنظام العام. وكانت قد 

درجت في الماضي على مراقبة/ فحص رسائل الجنود 

وكذلك رس���ائل المواطنين اإلس���رائيليين إلى خارج 

البالد، لكنها توقفت عن ذلك. 

وقالت س���يما فاكنين � غيل، في المقابلة، إن “عالم 

الرقابة يش���مل الحمالت )الحروب(، اإلع���الم، الجهاز 

القضائي واالس���تخبارات”. وأوضح���ت أن طاقم وحدة 

الرقابة العس���كرية يض���م 36 ُمراِقبا “وهو عدد قليل 

جدا”، كما قالت، لكنهم “يجلسون على أي شيء أمني 

يصدر من دولة إس���رائيل أو في خارج البالد له عالقة 

محتمل���ة باألم���ن. فنحن ال نترك ش���يئا، على اإلطالق 

تقريبا، مما حددن���ا أننا نريد معرفت���ه. وقد توصلنا 

إلى هذا بفضل تقني���ات متطورة جدا، إذ طورنا خالل 

العقد األخير )من خالل شركة خاصة تعمل معنا( أربع 

منظومات حديثة � واح���دة إلدارة المعلومات، وثانية 

لمراقب���ة اإلذاعة والتلفزي���ون ومنظومتان متطورتان 

ج���دا لمراقبة اإلنترن���ت”. وأضاف���ت: “وبفضل هذه 

المنظومات، فإن أية معلومة أمنية تقع ضمن تعريفنا 

بأنها تستوجب الرقابة تقفز أمام أعيننا، مباشرة”.

وقال���ت فاكنين � غي���ل إن “على الرقاب���ة أن تتغير 

وتالئم نفس���ها للعصر الراهن، ليس بالتفتيش في 

“الواتس أب” وإنما بواس���طة نم���وذج جديد وضعته 

وقدمت���ه لوزير الدف���اع”. وردا على س���ؤال حول هذا 

النموذج، قال���ت: “المقترح الذي قدمت���ه يقوم على 

قاع���دة القناع���ة ب���أن “النم���وذج الوقائ���ي”، الذي 

تس���تعرض فيه الرقابة المواد مس���بقا وتقرر بشأن 

الس���ماح بنشرها أو منعه، ليس مناس���با تماما لدولة 

ديمقراطية. ففي “الديمقراطية الدفاعية” ثمة مكان 

لإلبقاء على مواضيع مركزية فقط تحت مصطلح “المنع 

المسبق”، بما في ذلك االستخبارات والعمليات، حيث 

ال نس���تطيع دفع ثم���ن الخطأ. أم���ا المواضيع األخرى 

الت���ي تعالجها الرقاب���ة � 36 مج���اال � فباإلمكان ومن 

الض���روري تقليصها. يجب التخل���ي عن نموذج المنع 

الجارف ونقل المس���ؤولية إلى المحررين في وس���ائل 

اإلع���الم المختلفة، من جهة، وإلى أصحاب الس���ر من 

جهة أخرى”. ثم قالت: “أما في حاالت الطوارئ، ولدينا 

الكثير منها لألسف، فتنبغي العودة إلى المنع التام 

والج���ارف. فنح���ن هنا في حرب وجودي���ة، حرب على 

البيت، ولذا فليس م���ن المعقول أن نخاطر في حاالت 

الطوارئ”. 

الصحافيون اإلسرائيليون وال سيما 
من “هآرتس” يتحلون بمسؤولية كبيرة!

وأشادت رئيس���ة الرقابة العس���كرية خالل المقابلة 

بالصحافيي���ن اإلس���رائيليين، وخاص���ة الصحافيي���ن 

العسكريين، وبوسائل اإلعالم اإلس���رائيلية )العبرية( 

عموما، مبينة أنه���ا كانت تحمل رأيا مختلفا تماما قبل 

إشغال منصبها هذا، لكن هذا الرأي »تحّول 180 درجة«. 

وأوضحت أن الرأي الس���ابق لديها كان »كما هو لدى 

أي رجل اس���تخبارات يتعلم خالل س���نوات طويلة أّن 

الصحافيي���ن ال يهتم���ون إال برغبتهم في االنتش���ار 

وفي تحقيق الس���بق الصحافي م���ن دون أْن يكترثوا 

بما يحرقون���ه في الطريق إلى تحقي���ق ذلك وأّن أمن 

الدولة ال يعنيهم«. وأضاف���ت: »لكنني أدركت، خالل 

عملي األخي���ر، أن ه���ذا ليس صحيحا عل���ى اإلطالق. 

فقد اكتش���فت أّن الذين يبدون مس���ؤولية أكبر هم 

الصحافيون بال���ذات وليس القائمين على المعلومات 

الت���ي يتوجب حفظه���ا. فقد حصل أكث���ر من مرة أن 

قيمين على المعلومات الس���رية هم الذين س���ّربوها 

م���ن دون أن ينتبهوا إلى ما ينطوي عليه هذا من مس 

بأمن الدولة وإلى احتمال وصول هذه المعلومات إلى 

جهات معادية«!  

واس���تدركت فاكنين � غيل لئ���ال ُيفهم من كالمها 

أن الصحافيين اإلس���رائيليين »ال يقومون بواجبهم«، 

منوه���ة إلى أنه »ف���ي المحصلة، هنالك ش���عور بأن 

اإلع���الم يريد القي���ام بمهماته، أن يكون »الس���لطة 

الرابع���ة« بحق وحقيق، ولكن ليس على حس���اب دولة 

إسرائيل«. 

وتحدث���ت فاكنين � غيل عن »العالقات الش���خصية 

الوثيقة م���ع الصحافيين« ومدى تأثيره���ا على أداء 

الصحافيين »فال أفاجأ من إقدام مسؤول رسمي رفيع 

على الحديث م���ع صحافي بكل راح���ة وصراحة، على 

قاع���دة التفاهم بأن األمور لن تخ���رج إلى العلن. وهو 

تفاهم محفوظ ومطبق، إجماال«. 

وخّص���ت فاكنين � غيل صحيفة »هآرتس«، تحديدا، 

بالمديح في هذا السياق، فقالت: »إنها إحدى الصحف 

التي ي���دور بينها وبين الرقابة أكب���ر قدر من الحوار. 

فق���د انتهجت هذه الصحيفة، دائما، خطا معينا نقل 

الرقاب���ة إلى ما ه���ي عليه اليوم. وق���د كانت لرئيس 

التحرير األس���بق، حانوخ مرمري، مساهمة غير قليلة 

في هذا، فضال عن الناشر، عاموس شوكن«.  

وأوردت فاكني���ن � غي���ل مث���ال على عم���ق »الحوار 

والتفاهم« بين الرقابة العسكرية وصحيفة »هآرتس« 

فقالت: »حتى في قضية المواد التي نشرها الصحافي 

أوري بالو )عن وثائق س���ربتها إلي���ه عنات كام، التي 

كانت تعمل س���كرتيرة ف���ي مكتب قائ���د المنطقة 

الجنوبية العس���كرية � س. س.(، وقع من جانبنا خطأ 

ف���ي معالجة أح���د التقارير ث���م اكتش���فناه متأخرا. 

وحين اتصلنا بالصحيفة، أوقفوا طباعة العدد وقاموا 

بتحويل جميع النسخ التي كانت تمت طباعتها حتى 

تلك اللحظة إلى أجهزة طحن الورق. وحتى لم يطلبوا 

أي تعويض )عن هذه الخسارة(«!. 

رئيسة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية حتى منتصف أيلول الفائت:

خالل الحرب تنزاح حرية الصحافة والتعبير إلى الزاوية!
*الرقابة العسكرية أحدثت تغييرا جوهريا في توجهاتها وعملها خالل الحروب العدوانية الثالث األخيرة على قطاع غزة وذلك باالستفادة من دروس ما حصل خالل العدوان على لبنان في صيف 

2006*”حركة حماس كانت تعرف خالل الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة ومن خالل التسريبات من جلسات “المجلس الوزاري المصغر” أن إسرائيل لن تمضي في العدوان حتى النهاية ولن تدخل 

بشكل موسع إلى قطاع غزة”!*«من يعرف طرق عمل حزب الله يعرف، بالتأكيد، أنه ال يعمل بهذه الطريقة. فحتى لو أعلن عن الموقع الدقيق لسقوط الصاروخ، إال أن هذا ال يؤثر في شيء على الصاروخ 

التالي. وبالمناسبة، ما حصل في جبهة الجنوب كان على العكس من هذا. فحينما فهمنا أن حماس تعمل بطريقة أخرى، أجرينا تغييرا في التوجه ولم نسمح بنشر مواقع سقوط القذائف«*  

الضاحية الجنوبية في حرب تموز 2006.
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« قريبًا يصــدر  عن المركز الفلسطيني  للدراسات االسرائيلية  »

بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والَصون واالستيالء

 في المكتبة الوطنية االسرائيلية 

قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، يوم الخميس الماضي – 1.10.2015، الئحة 

اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ضد أربعة مواطنين عرب من 

قرية يافة الناصرة، نس���بت إليهم فيها تهما تتعلق بتش���كيل خلية تابعة 

لتنظيم »الدولة اإلس���المية« )داعش( في إس���رائيل ومحاولة تنفيذ هجمات 

داخل إسرائيل واالتصال مع عميل أجنبي والعضوية في تنظيم محظور.

كذلك قدمت النيابة، في اليوم نفس���ه وإلى المحكمة نفسها، الئحة اتهام 

أخ���رى ضد ثالثة مواطنين ع���رب آخرين، اتهمتهم فيه���ا بمخالفات تتعلق 

بالسالح والتآمر على تنفيذ جريمة. 

واألربع���ة المذكورون، وجميعهم في العش���رينات م���ن أعمارهم، وأحدهم 

موجود في الس���جن بعد إدانته بقتل س���ائق س���يارة أجرة يهودي، متهمون 

بإج���راء اتصال مع مواطن عربي من إس���رائيل موجود في س���وريا ويقاتل في 

صفوف تنظيم »داعش«، وبأنه ش���جعهم على التدرب من أجل تنفيذ هجمات 

في إسرائيل باسم التنظيم.

ووفقا لالئحة االتهام، فإن األربعة جمعوا معلومات استخباراتية حول قواعد 

عس���كرية للجيش اإلس���رائيلي، بالقرب من بلدة ميغدال هعيمق )المجيدل( 

المحاذي���ة لقريتهم، وكذلك حول مركز للش���رطة في البل���دة، وأنهم خططوا 

إللقاء زجاجة حارقة على سيارة دورية شرطة. 

ووفقا لجهاز األمن العام اإلس���رائيلي )الش���اباك(، ف���إن المتهمين األربعة 

اعترفوا أثن���اء التحقيق معهم بأنهم خططوا لتنفيذ عملية إطالق نار باتجاه 

قاعدة عسكرية.

وحاول المتهمون األربعة ش���راء بندقية أوتوماتيكية من طراز “إم- 16” من 

بط بحوزتهم مسدس استخدموه للتدرب على 
ُ

دون أن ينجحوا في ذلك، لكن ض

إطالق النار. واعترف المتهمون بأنهم خططوا إلطالق النار على مصالح تجارية 

في الناصرة ألنها تبيع الكحول. 

وقال محامي أحد المتهمين إن الئحة االتهام خطيرة وأن المتهمين ينفون 

التهم المنس���وبة إليهم. كذلك قال والد أحد المتهمين إنه متأكد من براءة 

ابنه، لكنه أضاف أن المتهمين هم “صبية وهناك من ضللهم وأنا مقتنع بأن 

أحدا ما فعل ذلك عن عمد”.

قبل ذلك بعش���رة أيام تقريبا، في 20 أيلول الفائ���ت، قدمت النيابة العامة 

اإلس���رائيلية الئحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد إيمان 

كنجو، 44 عاما، من مدينة ش���فاعمرو، نسبت إليها فيها تهمة محاولة العبور 

من تركيا إلى سورية من أجل االنضمام إلى تنظيم “داعش”.

عد رس���الة الدكتوراه ولديها خمسة أوالد ومتزوجة 
ُ
ويش���ار إلى أن كنجو ت

من إمام مس���جد، يحمل الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية وحصل عليها من 

جامعة األزهر في غزة. كذلك فإن ابنتي كنجو تدرسان موضوع الطب.

ووفقا لالئحة االتهام، فإن كنجو تواصلت من خالل موقع التواصل االجتماعي 

“فيس���بوك” مع ش���خص قال لها إنه من “داعش”، وعب���رت أمامه عن رغبتها 

باالنضمام إل���ى التنظيم. ومن أجل تحقيق غايتها، أبلغت والدها وطلبت منه 

مرافقتها، وقد وصال إلى تركيا في 19 آب الماضي، وكانت تحمل 11 ألف دوالر 

لتمويل إقامتهما.

وعاد والدها إلى إس���رائيل في 26 آب، وبعد ذلك بيومين اعتقلت السلطات 

التركية كنجو لدى محاولتها عبور الحدود إلى سورية، وطردتها إلى إسرائيل، 

حيث تم اعتقالها من قبل الشرطة في مطار بن غوريون الدولي.

وجاء في الئحة االتهام أن كنجو “ربطت نفسها أثناء التحقيق بأفكار داعش 

وبمحاولتها غير الناجحة بالدخول إلى سورية، وقالت إن هدفها كان تدريس 

وإلقاء محاضرات أمام عناصر داعش حول الشريعة اإلسالمية”.

وقال محامي كنجو إن موكلته “كانت تنوي الوصول إلى الدولة اإلس���المية، 

وهي مؤمن���ة بدولة كهذه وذهبت في أعقابها. وقام���ت بذلك من دون عالقة 

بالقومية، وإنما انطالقا من فهم الدين وفق معتقداتها. هكذا كان ش���عورها 

والتزامها”، مشيرا إلى أن “زوجها لم يكن يعرف أي شيء” عن خططها.

»جماعة أنصار الله بيت المقدس – الناصرة«
يش���ار هنا إلى أن القضيتي���ن المذكورتين آنفا ليس���تا الوحيدتين، وإنما 

هناك عدة قضايا س���بقتهما، وهما القضيتان األخيرتان وحسب المرتبطتان 

بمحاولة مواطنين عرب من مناطق 48 االنضمام إلى صفوف »داعش«. 

وخالل عدوان »الجرف الصامد« اإلس���رائيلي على قطاع غزة، في صيف العام 

الماضي، جرى رفع رايات سوداء، شبيهة براية تنظيم »داعش«، في مظاهرات 

مناهضة لهذا لعدوان. 

وف���ي الثالث من أيلول العام 2014 أعلن وزير الدفاع اإلس���رائيلي، موش���يه 

يعلون، عن أن تنظيم »الدولة اإلس���المية« هو تنظي���م محظور، وممنوع إجراء 

أي اتصال معه.

وبعد ذلك بأسبوع، في العاشر من أيلول 2014، عقد رئيس حكومة إسرائيل، 

بنيامي���ن نتنياهو، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للش���ؤون السياس���ية 

واألمنية )الكابيني���ت(، تم تخصيصه ل�«تهديد تنظيم الدولة اإلس���المية«، 

وش���ارك فيه وزراء وقادة األجه���زة األمنية والمستش���ار القانوني للحكومة، 

وتناول تشديد إجراءات تطبيق القانون ضد مظاهر التماثل مع هذا التنظيم 

والبحث عن نش���طاء متعاطفين م���ع أفكاره وإحباط محاوالت لتش���كيل خاليا 

للتنظيم. 

بعد ذلك جرى طرح مش���روع قان���ون ضد »داعش« بعد أن تزايدت، نس���بيا، 

مظاه���ر التأييد لهذا التنظيم وخاصة في أعقاب اقتحامات متكررة من جانب 

المتطرفين اليهود للحرم القدسي الشريف، العام الماضي. 

وكان الش���اباك قد أصدر مذكرة، في العام 2008، حول تغلغل أفكار تنظيم 

القاعدة إلى إسرائيل، وقال الشاباك في مذكرة أخرى أصدرها في العام 2012 

إن »تعميق التماثل مع األفكار الس���لفية، وخاصة السلفية الجهادية، يصعد 

المخاطر المحتملة على إسرائيل«. 

وأضاف الشاباك أنه على الرغم من أن هذه الظاهرة »ليست محل إجماع بين 

العرب في إس���رائيل، إال أنه ثمة تخوف من أن يرى شبان متأثرون بشخصيات 

دينية لديها كاريزما وتؤيد أفكار القاعدة، في أفكار السلفية الجهادية مبررا 

دينيا وفكري���ا لالنتقال من النظري إلى العملي بما ف���ي ذلك تنفيذ عمليات 

عسكرية وممارسة اإلرهاب«. 

وبحسب مذكرة الش���اباك، وكلتا المذكرتين منشورتان على موقع الشاباك 

االلكتروني، فإن مركز األفكار الس���لفية الجهادية موجود في مدينة الناصرة. 

وتأتي مالحظة الشاباك هذه في أعقاب اعتقال إمام مسجد شهاب الدين في 

المدينة، الش���يخ ناظم أبو سليم سكاف، الذي أسس “جماعة أنصار الله بيت 

المقدس - الناصرة”. 

ويصف الش���اباك هذه الجماع���ة بأنها “خلية إرهابية”، واتهم قس���ما من 

أعضائها بمحاولة الوصول إلى الصومال من أجل ممارس���ة معتقداتهم، وبأن 

هذه الجماعة تقف وراء عملية قتل س���ائق سيارة األجرة اليهودي المذكورة 

أعاله، وبأنها نفذت اعتداءات على يهود ومسيحيين وخططت لتنفيذ عمليات 

وخطف مواطنين وجنود إسرائيليين، وحتى لشن هجوم ضد البابا أثناء زيارته 

إلسرائيل في العام 2009. 

الحركة اإلسالمية تتبرأ من »داعش«
تضمنت دورية »جيش وإستراتيجيا« الفصلية، التي صدرت في شهر أيلول 

الماضي ع���ن »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة ت���ل أبيب، مقاال مطوال 

للباحث اإلس���رائيلي أريئيل كوخ، الذي يعد رس���الة الدكتوراه في جامعة بار 

إيالن.

وكتب كوخ من ضمن أشياء أخرى أن »تيار السلفية الجهادية يعتبر متطرفا 

داخل معس���كر اإلسالم السياس���ي، بما في ذلك داخل إس���رائيل« في إشارة 

إلى الجناح الش���مالي للحركة اإلس���المية برئاسة الشيخ رائد صالح. وأردف أن 

»هذا المعس���كر بين العرب في إس���رائيل ُمقّرب من اإلخوان المسلمين أكثر 

من جماعات س���لفية وتنظيمات راديكالية، رغم أن اتجاه األسلمة، واالنجذاب 

للفكرة السلفية الجهادية ومن خالل ذلك تأييد تنظيم الدولة اإلسالمية، باتا 

حقيقة قائمة لديه«.

ويقص���د كوخ بذل���ك تصريحات نائب رئي���س الحركة اإلس���المية - الجناح 

الش���مالي، الش���يخ كمال خطيب، الذي قال في خطاب ألقاه في القدس، يوم 

15 تش���رين األول من الع���ام الماضي، إن »الحالة العامة التي تعيش���ها األمة 

اآلن حالة صعبة في ظل ما يجري في الوطن العربي وفي ظل ما يقوم به أعداء 

الشعوب من ثورات مضادة للربيع العربي، لذلك هذه الحالة المعنوية تتطلب 

أصحاب عزائم ليقولوا نحن هنا أمام الوكر الذي يعبث في كل الوطن العربي« . 

وأضاف خطيب أنه “في وس���ط هذا الوكر الظالم نحن نؤكد على حقنا وعلى 

ثباتن���ا وعلى صبرنا وعل���ى رباطنا هنا في القدس. نعم قل���ت وأؤكد، القدس 

ليست فقط عاصمة الدولة الفلسطينية بل عاصمة الخالفة اإلسالمية الراشدة 

القادمة إن شاء الله”.

وق���د أثارت هذه األق���وال حفيظة الكثيري���ن، وقيل إنها تعب���ر عن تأييد 

ل�”داعش”، وتعالت دعوات لتوضيح موقف الحركة اإلسالمية من “داعش”.   

في أعقاب ذلك قال خطيب “أتفهم أن هناك سطحية عند البعض في فهم 

التاريخ، فكلمة الخالفة اإلس���المية غير مرتبطة ال بتنظيم داعش وال بغيره”. 

كما صرح بأن “داعش” تنظيم إرهابي. 

كذلك قال الشيخ رائد صالح “نؤكد أننا نرفض كل سلوكيات التنظيم الذي 

يدع���ى داعش، هذا النظام الدموي ال���ذي يعتمد على االغتياالت، ويقوم على 

ظلم األهل سواء كانوا في العراق أو في سورية أو في أي مكان”.

دور االنترنت
جاء في مذكرة الش���اباك من العام 2012، أنه »ظهر في الوسط العربي مؤخرا 

تعاطف مع أفكار الس���لفية الجهادية. وبرغ���م أن الحديث يدور حول ظاهرة 

ضئيلة، إال أنها آخذة باالتساع وتشكل مركز جذب لشبان متطرفين«.

ويتبين أن االنترنت، وخاصة موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« أكثر من 

غيره، يؤدي دورا مركزيا في نش���ر أفكار »داعش« وفي التواصل بين أفراد في 

إس���رائيل وعناصر من التنظيم، بحس���ب كوخ. فهو يقول »أّدى االنترنت دورا 

مركزيا وكان حاضرا في كل مرحلة، بدءا بتلقي اإليحاء ومرورا بالتخطيط وحتى 

التنفيذ أو محاولة التنفيذ«. 

وأضاف كوخ أن “لمؤيدي السلفية الجهادية، ’القاعدة’ أو ’الدولة اإلسالمية’، 

في الش���بكات االجتماعية مميزات مش���تركة، والراية الس���وداء هي إحداها. 

وثم���ة مميزات أخرى هي التعبير عن اإلعجاب بزعماء بارزين في حركة الجهاد 

العالمي، مثل أس���امة بن الدن أو أبو مصعب الزرقاوي، ونشر صور وتسجيالت 

دعائية، ومتابعة خطباء أو مجموعات معروفة بأنها س���لفية جهادية، وكتابة 

بالغات تؤيد ’الجهاد’ والمجاهدين، أو تهديد ’أعداء اإلسالم’”.  

جوهر التخوفات اإلسرائيلية
أش���ار كوخ إلى أن تخوف الشاباك من ذهاب مواطنين عرب من إسرائيل إلى 

سورية، هو »من احتمال استغاللهم من قبل جهات إرهابية في هذه الجبهة، 

س���واء كمصدر معلومات عن أهداف في البالد أو للقيام بنش���اط عسكري ضد 

دولة إسرائيل«.

ووفق���ا لمذكرة الش���اباك فإن الحركة الس���لفية الجهادية هي »مركز جذب 

لشبان متطرفين، إال أنها لم تنجح في جذب جماهير«. 

وأض���اف كوخ أنه »مثلم���ا هناك أف���راد ينجذبون إلى القوة، ف���إن كثيرين 

آخري���ن يرفضون الفظائع واألعمال الوحش���ية التي ينفذها نش���طاء ’الدولة 

اإلس���المية’. كما أن الرايات السوداء ش���وهدت في مدن قليلة )في إسرائيل(، 

بينم���ا المظاهرات وأعمال الش���غب )االحتجاجات على العدوان اإلس���رائيلي 

العام الماضي( جرت في جميع أنحاء الدولة. ورغم أن ظهور الرايات الس���وداء 

في إس���رائيل تدل على حضور مؤيدي الس���لفية الجهادية، لكن هذا ال يعني 

بالضرورة أن هؤالء سيقومون بخطوات عنيفة«.

وتاب���ع كوخ أن���ه »ينبغ���ي أن نتذكر أن عم���ال عنيفا يبقى أساًس���ا مرتبطا 

بالوس���ائل، أو األصح بانعدام الوسائل المتوفرة بحوزة السلفيين المتطرفين، 

وبقدر أقل من ذلك هو مرتبط بإرادتهم«.   

باحث إسرائيلي:

الحركة السلفية الجهادية مركز جذب لشبان 
متطرفين من العرب في إسرائيل!

يأمل وزير األمن الداخلي اإلس���رائيلي، غلعاد إردان، أن يتمكن مرشحه 

الجديد لمنصب المفتش العام للش���رطة، روني ألشيخ، الذي يشغل حاليا 

منصب نائب رئيس جهاز األمن العام )الشاباك(، من إنقاذ جهاز الشرطة 

ال���ذي يعاني من أزمة حادة ج���دا، إلى درجة أن الوزير ل���م يجد أحدا من 

بي���ن كبار ضباط الش���رطة لتعيينه مفتش���ا عاما. وأي���د رئيس الحكومة 

اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيين ألشيخ مفتش���ا عاما، وحتى أنه 

بذل جهدا من أجل إقناعه بتولي ه���ذا المنصب، خاصة وأن نتنياهو هو 

المس���ؤول األعلى عن الش���اباك، الخاضع لمكتب رئيس الحكومة مباشرة، 

مثله مثل جهاز الموساد.

وطرح إردان اس���م ألشيخ، قبل أس���بوعين، كمرش���ح لمنصب المفتش 

العام للش���رطة بعد أن مني بفش���ل ذريع في تعيين العميد غال هيرش. 

فقد تبين أنه تحوم ش���بهات فساد حول هذا األخير، إضافة إلى شبهات 

حول صفقات أس���لحة »غير نظيفة«. ولدى طرح اس���م هيرش على اللجنة 

االستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، برئاسة القاضي المتقاعد 

يعقوب تيركل، والمعروفة باس���م »لجنة تيركل«، كان رد اللجنة أن المدة 

للتدقيق في صالحية التعيين ليس���ت واضحة وق���د تمتد لفترة طويلة، 

بينما منصب المفتش العام ش���اغر منذ عدة أس���ابيع، بعد انتهاء والية 

المفتش السابق، يوحنان دانينو. وفي هذه األثناء، أعلنت »لجنة تيركل«، 

األس���بوع الماضي، عن مصادقتها على تعيين ألشيخ مفتشا عاما، ليعبر 

بذلك هذا التعيين مرحلة هامة.

يشار إلى أن ألشيخ كان المرشح األوفر حظا لمنصب رئيس الشاباك بعد 

انتهاء والية رئيس���ه الحالي، يورام كوهين. ووفق���ا للتقارير الصحافية 

اإلسرائيلية، فإن إردان اقترح على ألشيخ منصب المفتش العام للشرطة 

قب���ل أن يقترح ه���ذا المنصب على هيرش، لكن ألش���يخ رفض وفضل أن 

يتولى رئاس���ة الشاباك. وبعد ظهور إشكاليات تعيين هيرش، عاد إردان 

إلى ألشيخ، ومارس عليه ضغوطا كبيرة، بينها االستعانة بعضو الكنيست 

يس���رائيل حس���ون، الذي تولى في الماضي منصب نائب رئيس الشاباك 

وكان قائد ألش���يخ، من أجل إقناع األخير. كذلك س���اهم في إقناع ألشيخ 

نتنياهو نفسه.

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، يوم السبت الماضي، أن نتنياهو ينوي 

تس���ريع إجراءات تعيين ألش���يخ مفتشا عاما للش���رطة، على ضوء الوضع 

األمني المتوتر في القدس الشرقية. 

ويتوق���ع أن تص���ادق الحكومة في هذه األيام عل���ى التعيين، وأن يبدأ 

ألشيخ واليته قريبا جدا، وليس بعد أسبوعين كما كان مقررا.

مستوطن ومسؤول الشاباك في الضفة
يعتمر ألشيخ القلنسوة المنسوجة، التي تميز أتباع التيار الصهيوني 

– الديني اليميني االس���تيطاني، لكن رئيس تحرير صحيفة »معاريف«، 

بن كس���بيت، وصفه بأنه »يميني معتدل من حي���ث أفكاره، التي ال تؤثر 

على منصبه وأدائه«.  

وهو متزوج وله سبعة أوالد، وسكن سنوات طويلة في مستوطنة بالقرب 

من مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأحاطه المستوطنون بهالة كبيرة 

عندما كان مسؤول الش���اباك عن الضفة الغربية. لكن هذه الهالة صارت 

إلى أفول في مرحلة ما، قبل بضع سنوات، عندما أخذ يتظاهر مستوطنون 

أم���ام بيته في المس���توطنة، في أعقاب خط���وات اتخذتها الحكومة ضد 

المس���توطنين. وقرر على أثر ذلك االنتقال إلى بلدة تس���كنها أغلبية من 

الصهيونية – الدينية داخل الخط األخضر. 

ومن بين دالالت تعيين ألشيخ مفتشا عاما، زيادة عدد أنصار الصهيونية 

– الدينية في مراكز القوة ومواقع صناعة القرار في إسرائيل.   

وخالل خدمته العس���كرية، تولى ألش���يخ قيادة السرية الهندسية في 

س���الح المظليين. ومن أبرز العمليات العسكرية التي قادها كانت عملية 

»القانون والنظام«، س���وية م���ع هيرش،  ضد حزب الله ف���ي بلدة ميدون 

تل فيها 50 مقاتال من حزب الله. كذلك قاد ألش���يخ عمليات 
ُ
اللبنانية وق

الشاباك، الذي انضم إلى صفوفه في العام 1987 )عام انطالق االنتفاضة 

األولى(، ضد الفلس���طينيين في الضفة الغربية لس���نوات طويلة. ويقول 

محلل���ون إس���رائيليون إن معظم المه���ام التي نفذها ألش���يخ لن يكون 

باإلمكان الكشف عنها.

شكوك حيال تحسين حال الشرطة
طرح محللون إسرائيليون شكوكا كثيرة حول قدرة ألشيخ على تحسين 

ح���ال جهاز الش���رطة، الذي يعاني م���ن أزمات تنظيمي���ة وأخالقية، بعد 

سلس���لة الفضائح التي عصفت به���ذا الجهاز، بدءا من فضائح الفس���اد 

وحتى الفضائح الجنسية، والتي أطاحت بستة من كبار الضباط. 

ووفقا لمقال نش���ره الكاتب سيفي رخليفسكي في صحيفة »هآرتس«، 

ي���وم األربع���اء الماضي، فإن نتنياه���و هو الذي دفع إلى تعيين ألش���يخ 

مفتش���ا عاما، وأن األخير يحظى بمودة خاصة م���ن جانب نتنياهو. ولفت 

الكات���ب إلى أن زوجة وأوالد ألش���يخ يقولون دائما إنه »يجب أن نس���يطر 

هنا« ويعبرون عن غضبهم من »أفراد الش���رطة الذين ال يفعلون شيئا ضد 

العرب في شرقي القدس وأم الفحم« رغم كل ممارسات الشرطة القمعية 

ضد الفلس���طينيين ف���ي كال جانبي الخط األخض���ر. وعندما جرى تحقيق 

ضد جندي متدين، اتهمت عائلة ألش���يخ »النيابة العامة العسكرية التي 

س���يطر عليها كارهو إس���رائيل«. وأضاف رخليفس���كي أنه »مرتبط اآلن 

بغض���ب العائلة هذا المفتش العام للش���رطة، الذي يفترض به أن يخدم 

جميع المواطنين من دون تمييز في الدين والرأي والعرق«.   

وأضاف رخليفسكي أنه »استعرضت أمام ألشيخ مطالب رئيس الحكومة 

من الشرطة، واثنان منها تتالءم مع مطالب عائلته، وهي حرب في القدس 

الش���رقية وتطبيق القانون في المجتمع العربي في إسرائيل«. ويذكر أن 

نتنياهو سعى لتخفيف يد أفراد الشرطة على الزناد ضد المتظاهرين في 

القدس الشرقية وضد المواطنين البدو في النقب.

وأش���ار رخليفسكي إلى أمر آخر مرتبط بكون ألشيخ ينتمي إلى معسكر 

اليمين اإلسرائيلي، وهو محاربة الفساد السلطوي. وتساءل: »هل سيخطر 

عل���ى بال ألش���يخ المس بمن عّين���ه وبحكومة يمينية؟ هل س���يفكر في 

االبتعاد عن أف���كار عائلته ومجتمعه وحاخاميه ومفهومه الديني، والتي 

تأثر بها وأوضحوا له أن���ه يتم تعيينه من أجل تطبيق هذه األفكار؟ هل 

من يؤمن بس���لب الحقوق من غير المواطنين )أي الفلسطينيين( سيعمل 

من أجل إحداث تغيير في الشرطة التي تتجاهل المواطنين الضعفاء؟«. 

كذلك تس���اءل كس���بيت حول ما يمكن أن يفعله ألشيخ في حال قررت 

النيابة العامة تعميق التحقيقات في قضية بيوت رئيس الحكومة، وأنه 

يتعين التحقيق مع نتنياهو نفسه.

وأشار كسبيت إلى أنه من أجل إقناع ألشيخ بالموافقة على تولي منصب 

المفت���ش العام، ربما يك���ون نتنياهو قد وعده بأن يتم تعيينه رئيس���ا 

للشاباك بعد ذلك. فهذا األمر ممكن في حال تمديد والية رئيس الشاباك 

الحالي لس���نتين واستقالة ألشيخ كمفتش عام قبل نهاية واليته. »وفي 

هذه الحالة س���يحصل نتنياهو على ما يريده: مفت���ش عام في الجيب«. 

وأضاف كس���بيت أن »ألشيخ س���ينتظر تنفيذ الوعد السلطوي بالحصول 

على رئاسة الشاباك، وما سينشأ هنا عمليا هو مفتش عام تكون مصلحته 

ببقاء رئيس الحكومة في منصبه«.  

ورد إردان على هذا الس���يناريو بالقول إنه ل���ن يوافق على والية جزئية 

لمنصب المفتش العام، وإنه يريد من ألش���يخ، ال���ذي وضع وأدار الخطة 

المتعددة الس���نوات للش���اباك أن يفعل األمر نفسه في الشرطة، ويطور 

وس���ائل عملها، بدءا من عمل المباحث وجمع المعلومات االس���تخباراتية 

وحتى الوسائل التكنولوجية وحرب السايبر في الفضاء االفتراضي.  

توجس من تعيين نائب رئيس الشاباك والمستوطن 
اليميني روني ألشيخ مفتشا عاما للشرطة اإلسرائيلية!

روني ألشيخ.

ترجمة: عالء حليحل
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

بنك إسرائيل يخفض توقعات
 النمو للعام الجاري

أقدم بنك إسرائيل المركزي في تقريره الدوري الشهري على 

تخفيض توقعات���ه للنمو االقتصادي للعام الج���اري 2015، من 

3% حس���ب التوقعات الس���ابقة، إلى 6ر2% حاليا، وهي النسبة 

الت���ي توقعتها وزارة المالية اإلس���رائيلية أيض���ا. كما خفض 

البنك توقعاته للنمو في العام المقبل 2016 من 7ر3% حس���ب 

التوقعات الس���ابقة، إلى 3ر3% حاليا. وجاء هذا التخفيض على 

ضوء معدالت النم���و المنخفضة كليا في الربعين األول والثاني 

من العام الجاري، والتوقعات بأن ينخفض النمو إلى نسبة 5ر%2.

ويتوقع البنك أن يس���جل التضخم المالي ف���ي العام الجاري 

انخفاضا بنس���بة 6ر0%، بدال من ارتفاع التضخم بنس���بة 6ر%1 

حس���ب توقعات مطلع العام الج���اري، وهذا أيضا نابع من وتيرة 

التضخم “الس���لبية” في العامين األخيرين. وبسبب المعطيات 

االقتصادي���ة الحالي���ة، فقد ابق���ى البنك على نس���بة الفائدة 

البنكية المتدنية 1ر0% لهذا الشهر أيضا.

وكانت وزارة المالية قد خفضت في الشهر الماضي توقعاتها 

للنم���و االقتصادي للع���ام الجاري من 1ر3%، حس���ب التوقعات 

الس���ابقة، إلى 6ر2% حسب التوقعات الجديدة، في حين تتوقع 

الوزارة أن يكون النم���و في العام المقبل 2016 في حدود 1ر%3، 

بدال من نس���بة 3ر3% حسب توقعات س���ابقة. وقالت الوزارة إن 

تقدي���رات النمو للعام المقبل قد تتغير إلى األحس���ن، في حال 

ثبتت مؤشرات اقتصادية  مستقبلية ايجابية.

وقال تقرير الوزارة إن تقديراتها للنمو تعتمد على مساهمة 

قط���اع الغاز، الذي بدأ يؤثر على نس���ب النمو ابتداء من النصف 

الثاني من العام الماضي 2014. 

كما أش���ار التقرير إلى أن تعدي���ل توقعات النمو لن ينعكس 

على سوق العمل، فالبطالة ستستمر بنسب منخفضة، في حدود 

1ر5% في العامين الجاري والمقبل، وهذه تعد حس���ب تعريفات 

س���وق العمل النس���بة األدنى التي من الممكن أن تهبط اليها 

البطالة، إذ أنها تش���مل عاطلين عن عم���ل مؤقتين، في مرحلة 

انتقالية من عمل إلى آخر، ونس���بة جدية من عاطلين آخرين عن 

العم���ل، هم ممن باتوا أقرب إلى جيل التقاعد، ويصعب عليهم 

ايجاد مكان عمل يستوعبهم.

المواطنون لم يلمسوا أثر 
تخفيض ضريبة المشتريات 

أكدت سلس���لة م���ن التقاري���ر االقتصادية اإلس���رائيلية أن 

تخفيض ضريبة المش���تريات من 18% إلى 17% ابتداء من مطلع 

الشهر الجاري تشرين األول، لم يلمسه المواطنون في األسواق، 

إذ أن ش���بكات التسوق والمحال التجارية ترى صعوبة في اجراء 

تعديل على كم هائل جدا من المنتوجات المعروضة بنسبة %1، 

خاصة في السلع الصغيرة، ولهذا برأي المحللين والمراقبين فإن 

تخفيض الضريبة سيعود باألساس إلى جيوب أصحاب شبكات 

التسوق.

كذلك هناك من بادر إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1% في نفس 

يوم تخفيض ضريبة المش���تريات، كما جرى في السجائر، كي ال 

تكون ش���ركات االنتاج والتس���ويق مضطرة لتخفيض األسعار. 

وفي أس���عار الوقود كان الفارق بسيطا، إذ كان من المفروض أن 

يرتفع سعر لتر البنزين بأربعة قروش )أغورات(، إال أن تخفيض 

لتر  الضريبة بستة قروش، ساهم في المحصلة بتخفيض  

البنزين بقرش���ين. كما س���يلمس المواطنون الفرق البسيط في 

الفواتير، مثل تكاليف الماء والكهرباء والهواتف وغيرها.

وكان رئي���س الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته موش���يه 

كحل���ون أعلن���ا، ف���ي الش���هر الماضي، ع���ن تخفي���ض ضريبة 

المش���تريات ابتداء من مطلع الش���هر الجاري، بعد مرور عامين 

وثالث���ة أش���هر على رفعها إل���ى 18%، كما أعلن���ا عن تخفيض 

ضريبة الش���ركات من 5ر26% إلى 25%، ابت���داء من مطلع العام 

المقب���ل 2016، وبعد عامي���ن على رفعها األخي���ر، رغم أن هذه 

الضريبة األخيرة كانت حتى نهاية سنوات التسعين من القرن 

الماضي في حدود %34. 

وحس���ب تقديرات وزارة المالية، فإن هذا التخفيض سيقلص 

مداخيل خزينة الدولة من الضرائب بنحو 5ر6 مليار شيكل، وهو 

ما يعادل 65ر1 مليار دوالر بسعر الصرف في هذه األيام.

نتنياهو يسعى مجددا 
إلقامة كازينو في إيالت

أك���د مكتب رئيس الوزراء بنيامي���ن نتنياهو أن األخير توجه 

فع���ال لوزير الس���ياحة ف���ي حكومت���ه ياريف ليفي���ن، ولوزير 

المواصالت يس���رائيل كاتس، طالبا منهم���ا أن يفحصا مجددا 

امكاني���ة اقامة كازينو في إي���الت، وكان نتنياهو قد أقدم على 

محاولة كه���ذه إال أنه واجه عقبات كثيرة م���ن عدة جهات، من 

بينها المتدينون المتزمتون، وجهات اقتصادية أخرى، وحسب 

المصادر اإلسرائيلية فإن عقبات الماضي ما تزال قائمة في وجه 

محاولة كهذه.

وتس���عى إسرائيل إلى انعاش السياحة في مدينة إيالت على 

خليج العقبة، المحاصرة بين منطقتين س���ياحيتين، أقل منها 

تكلف���ة، هما طابا المصرية التي تواج���ه تراجعا بفعل األوضاع 

األمنية في صحراء سيناء، ومدينة العقبة األردنية ومنطقتها، 

التي من المتوقع ان تش���هد تطورا سياحيا كبيرا في السنوات 

القادمة. 

وترى أوس���اط في إس���رائيل، أن فتح كازينو قد يش���جع أيضا 

الس���ياحة الداخلي���ة نحو إي���الت، وفي الماضي ح���اول مجلس 

المراهنات، التابع التح���اد المجالس البلدية والقروية، أن يكون 

ه���و صاحب كازينو كه���ذا بمواصفات مالئم���ة، إال أن كل هذه 

المشاريع اصطدمت بسلسلة من االعتراضات.

ويرفض المتدينون المتزمت���ون )الحريديم( فتح كازينو في 

إس���رائيل رغم مح���اوالت كثيرة، ويطال���ب المتدينون أن تبقى 

المراهنات تحت إشراف ومراقبة المؤسسة الرسمية.

وفي كل مّرة يطرح فيها نتنياهو مس���ألة اقامة كازينو، تتجه 

األنظار إلى صديقه الشخصي الثري العالمي األميركي اليهودي 

العنصري شلدون إدلسون، صاحب أكبر شبكة كازينوهات قمار 

في العالم.

بقلم: سامي بيرتس

*”ثروة” 420 ألف عائلة في إس���رائيل تكفيها لمعيش���ة ثالثة أش���هر فقط* 

23% م���ن الثراء بيد 1% من الس���كان و27% من الثراء بيد 9% *معدل “ثراء” %11 

من العائالت حوالي 260 دوالرا للعائلة بينما معدل ثروة العائلة الواحدة لدى %1 

من العائالت األكثر ثراء 12 مليون دوالر*

هناك احتمال معقول بأنه بعد خمس أو عشر سنوات سننظر للسنوات األخيرة 

ونعتبرها واحدة من الفترات التي اتسعت فيها الفجوات االجتماعية األكبر في 

المجتمع اإلسرائيلي. 

ويوجد لهذا س���بب واحد ووحيد: االرتفاع الحاد في أس���عار البيوت بنحو %80 

خالل س���بع سنوات. فمن نجح في شراء بيت قبل االرتفاع الحاد في األسعار، قفز 

بثروته عمن لم يشتر بيتا في نفس الفترة.

وهذه عمليا ثروة على الورق، فانهيار أسعار البيوت قد يقلص الفجوات، ولكن 

مرحليا فإن الوضع القائم يس���اهم في بلورة الش���عور بالثراء لدى من اش���ترى 

بيتا، بينما من لم يش���تروا بيوتا فإن أحالمهم قد تبددت. فمن خالل ثروة ذاتية 

صغيرة، وقرض اسكاني ضخم جدا، نجح مشترو البيوت في أن يضاعفوا ثروتهم 

ولربما أكثر.

قبل 103 سنوات طّور خبير االحصائيات اإليطالي كاردو جيني مقياسا لفحص 

الالمس���اواة في المداخيل بين الناس، ومنذ ذل���ك الحين يرتكز العالم على هذا 

المقياس، الذي يطلق عليه اس���م واضعه، كمقي���اس لفحص حجم الفجوات في 

المداخي���ل بين األغني���اء والفقراء. ويفحص المقياس الف���وارق بين الناس على 

أساس المداخيل، وهو يشكل مؤشرا جيدا ليجيب على كيفية تقاسم المداخيل 

قبل وبعد دفع الضرائب. 

ولكن في ه���ذا المقياس هناك نقص كبير، فهو يتجاه���ل الثراء الذي تراكم 

بأي���دي الناس، من دون عالقة بالمداخيل، مثل الورث���ة، والهدايا، أو مداخيل لم 

يتم ابالغ س���لطات الضرائب عنها، وهذا من شأنه أن يعرض أحيانا صورة وضع 

ليس���ت دقيقة عن الفجوات االجتماعية الحقيقية في المجتمع، وتكون بالتالي 

االستنتاجات ليست صحيحة. فمثال إذا تقاضى شخصان نفس مستوى الراتب، 

ولكن يوجد ألحدهما بيت حصل عليه بالوراثة، فإن مقياس جيني يضعهما في 

نفس خانة تدريج المداخيل، التي يقسمها إلى عشر مراتب.

البيت هو الُملك األغلى في ملف اس���تثمارات غالبيتنا، وأيضا بند االستهالك 

األعلى من بين مصاريفنا. وإذا أردنا أن نجري حقيقة حساب الفجوات االجتماعية 

بي���ن الجمهور فعلينا أن نأخذ بالحس���بان ليس فقط المدخول، الذي من ش���أنه 

أن يك���ون مؤقتا ومتغيرا، وإنما أيضا ملكية العق���ارات والممتلكات. ويتضح أن 

هن���اك من أجرى بالفعل هذا الفحص، وهو “معه���د االصالحات البنيوية”. فقد 

أق���ام هذا المعهد المحامي ش���راغا بيران، أحد أثرياء إس���رائيل. وبيران هو أحد 

أصحاب األسهم األكبر في “مجموعة ألون”، التي تملك شبكة التسويق “ميغا”، 

التي تواجه حاليا صعوبات مالية قاسية. واثنان من الباحثين في المعهد، ماؤور 

ميلغروم وغلعاد بار لفيف، فحصا الالمس���اواة في ملكية العقارات في إسرائيل، 

من خالل استطالع مكتب اإلحصاء المركزي عن العام 2013.

واألخبار السيئة من هذا االس���تطالع أن الفجوات االجتماعية في مسألة الثراء 

في إس���رائيل أكبر بكثير من الفجوات في الممتلكات. أما األخبار الجيدة، فهي 

أنه بخالف مقياس جيني، الذي بموجبه إس���رائيل هي أكثر دولة تش���هد حالة 

“المس���اواة”، فإن إسرائيل على مستوى الفجوة في الثراء، تحل في وسط قائمة 

الدول المتطورة. وتفس���ير هذا هو أن إس���رائيل دولة ش���ابة نسبيا، ليس فيها 

تقليد أجي���ال متعددة لنقل الورثة، كما هي الحال مثال في دول ش���مال أوروبا، 

التي فيها فجوات المداخيل أقل.

وبموج���ب هذا البحث، فإن 10% من الس���كان في إس���رائيل يمتلكون 50% من 

إجمالي الثراء في إس���رائيل، مقابل سيطرتهم على 27% من اجمالي المداخيل، 

ف���ي حين أن 1% يمتلكون 23% من الثراء العام. وبموجب هذا البحث، فإن معدل 

الثراء للعائلة في إس���رائيل هو مليونا ش���يكل )قرابة 513 أل���ف دوالر(، مقابل 

معدل 2ر10 مليون شيكل )62ر2 مليون دوالر( لدى 10% من السكان. ولدى 1% من 

الس���كان  يبلغ ثراء العائلة الواحدة معدل 8ر46 مليون شيكل )12 مليون دوالر(. 

وبموجب قائمة أكبر 500 ثري في إس���رائيل، التي تعدها س���نويا صحيفة “ذي 

مارك���ر” االقتصادية، فإن 500 عائلة في إس���رائيل )من أصل 47ر2 مليون عائلة( 

تملك 7ر7% من إجمالي الثراء في إسرائيل.

أما في المراتب االقتصادية- االجتماعية الدنيا فيتبين من البحث، أن 11% من 

العائالت في إس���رائيل لديها ثراء أقل من ألف ش���يكل )260 دوالرا(. كما أن %5 

من العائالت مدانة أكثر من قيم���ة أمالكها، وكما يبدو من بينهم بعض حيتان 

المال السابقين. كذلك نرى أن 17% من العائالت في إسرائيل، أي 420 ألف عائلة، 

تعيش في حالة فقر من حيث الممتلكات، وأن قيمة أمالكها ال تكفي لمعيش���ة 

ثالثة أشهر، بموجب الحد األدنى لسلة االستهالك الشهرية.

كذلك هن���اك احصائية هامة تربط بين الملكية وبين المداخيل واالس���تقرار 

في العمل، فضمان العمل يسمح باقتناء ممتلكات في كل مستويات المداخيل، 

ألن تدفق المداخيل ثابت ومس���تقر، وهذا ينعكس في النسبة العالية ألصحاب 

البيوت، ولالس���تثمارات في الس���نوات األخيرة بين العاملين ف���ي القطاع العام 

والبنوك، األمر الذي يش���ير إلى أن الفوارق في مس���توى ضمان العمل هي جانب 

هام في اتساع الفجوات.

وال تكش���ف االحصائي���ات معلومات مثي���رة للفزع في المجتمع اإلس���رائيلي، 

فالفجوات االجتماعية هنا هي مس���ألة معروفة، وكذا بالنس���بة التس���اعها في 

العقود الثالثة األخيرة، ولكنها تعرض مس���ائل هامة منها هل لدولة إسرائيل 

ش���أن بتقليص الفج���وات؟، وإذا كان الجواب ايجابيا بأي ش���كل؟. وظاهريا، فإن 

الحكومة تقر من حين إلى آخ���ر اجراءات تدعم تقليص الفجوات في المداخيل، 

مثل رفع الحد األدنى من األجور، وتطبيق “ضريبة الدخل الس���لبية”، وتحس���ين 

ش���روط رواتب العاملين ضمن شركات القوى العاملة، ودمج قطاعات فقيرة، مثل 

المتدينين المتزمتين )الحريديم( والعرب في االقتصاد، وسن قانون تقاعد عام 

ورسمي.

وباإلم����كان االدعاء أنه من حي����ن إلى آخر فإن الدولة تفعل ش����يئا، مثل قرار 

بنك إسرائيل المركزي تقييد رواتب المدراء العاملين في القطاع المالي. ولكن 

من الصعب االدعاء أن لهذه الحكومة وس����ابقاتها سياس����ة منتظمة لتقليص 

الفج����وات االجتماعية. وعملي����ا ال توجد أيضا أهداف لتقلي����ص الفجوات في 

مس����توى المداخيل، فيكفي ارتفاع أس����عار البيوت ك����ي يقضي على كل هذه 

اإلجراءات.

وه���ذا يطرح الس���ؤال: إذا أرادات الحكومة تقليص الفج���وات فماذا عليها أن 

تفعل، وأي جوانب عليها أن تعالج؟ هل بالمداخيل أم بالثراء؟ فظاهريا في سوق 

تنافسي ليس على الحكومة أن تنشغل في مسألة توزيع الثراء والمداخيل، وإنما 

أن تفسح المجال أمام األس���واق، ولليد المجهولة أن تفعل فعلها. ولكننا خبرنا 

منذ وقت طويل أن اقتصاد السوق ال يقوم بهذه المهمة، وفي أحيان كثيرة فإن 

من يخّرب الهدف هي الحكومة بحد ذاتها، فمثال أسعار البيوت عندنا متأثرة من 

سيطرة الدولة الكاملة على األراضي، وعلى أساس هذا فإن الفجوة الحاصلة بين 

من يملكون بيوتا وبين من ال يملكون تقع على عاتق الحكومة. 

والحل���ول التي يعرضها “معه���د اإلصالحات البنيوية”، هي معالجة مس���ألة 

األمالك من األس���فل إلى األعل���ى، بمعنى منح حقوق ملكية للس���كان في أحياء 

الضائقة والمدن والبلدات البعيدة عن المركز. وقانون المس���اكن الشعبية ينص 

عل���ى هذا، ولكن منذ أن نش���أ جيل جديد هناك نقص ف���ي البيوت. وهذا الجيل 

الذي يتكبد ارتفاع أس���عار البيوت يجب أن يجد عرض الس���كن المالئم له أيضا 

في البلدات البعيدة.

)عن صحيفة “ذي ماركر”(

50% من الثروة في إسرائيل بيد 10% من السكان!

 تفصي���ل جدي���د لتقري���ر مكتب االحص���اء المركزي اإلس���رائيلي حول 
ّ

دل

التوزيع الجغرافي للس���كان ومعدل األعمار، عل���ى التركيز الكبير لليهود في 

عد صغيرة نس���بيا في وس���ط البالد، وعلى أن مناطق معينة 
ُ
بقعة جغرافية ت

بقي���ت ذات أقلية يهودية. فقد تبين أن نحو 41% من الس���كان اليهود كانوا 

حتى نهاية العام الماضي 2014، يس���كنون في مدن كب���رى وبلدات تقع من 

مدينة نتانيا، شمالي منطقة تل أبيب الكبرى، وحتى مدينة رحوفوت، جنوبي 

منطقة تل أبي���ب، ببعد 56 كيلومترا. كما تدل المعطي���ات الجديدة على أن 

نس���بة الفلسطينيين في إس���رائيل، من دون فلس���طينيي القدس وسوريي 

الجوالن، هي ذات النسبة التي كانت في العام 1948، 9ر%17.

وكان مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي  قد أعلن في منتصف الش���هر 

الماضي، أيلول، بمناس���بة رأس السنة العبرية، أن عدد سكان إسرائيل حاليا، 

هو 412ر8 مليون نس���مة، إال أن من بين هؤالء حوالي 300 ألف من فلسطينيي 

القدس المحتلة، وسوريي مرتفعات الجوالن السوري المحتل، الذين تضمهم 

إس���رائيل إلحصائياتها بفعل قانوني الض���م االحتالليين، وبذلك يكون عدد 

س���كان إسرائيل، من دون هاتين المنطقتين المحتلتين، 12ر8 مليون نسمة. 

وبلغت نسبة فلسطينيي 48 من اجمالي السكان 9ر%17.

وق���ال التقرير إن عدد الس���كان ارتفع بنس���بة 9ر1%، كما هي النس���بة في 

العامي���ن األخيرين، بينما كانت نس���بة التكاثر في الس���نوات الخمس التي 

س���بقت في ح���دود 8ر1%، ويعود هذا االرتفاع الطفي���ف إلى ارتفاع معدالت 

الوالدة ل���دى المتديني���ن اليهود من التي���ار الديني الصهيون���ي، والتيار 

المتزمت “الحريديم”.

وبلغ عدد فلسطينيي 48 حوالي 455ر1 مليون نسمة، وهم يشكلون 9ر%17، 

وهذه نسبة مجّمدة في السنوات الثالث األخيرة، وكما يبدو بفعل ارتفاع في 

والدات اليه���ود المتدينين، وتراجعها بين العرب، اضافة إلى ارتفاع طفيف 

ف���ي الهجرة إلى إس���رائيل، بفعل األزم���ات االقتصادية في ع���دد من الدول 

المتطورة. 

ويبلغ عدد سكان القدس المحتلة أكثر من 315 ألف نسمة، ولكن من بينهم 

أكثر من 32 ألفا من حاملي الجنس���ية اإلسرائيلية وجواز سفرها. وغالبيتهم 

م���ن المدين���ة المحتلة من���ذ الع���ام 1967 وطلب���وا وحصلوا على الجنس���ية 

اإلسرائيلية، والباقي هم من فلسطينيي 48، بعضهم ضمن قرية بيت صفافا 

ش���طر 48، التي باتت جزءا من القدس، والباقي ج���اؤوا إلى المدينة في اطار 

الهجرة الداخلية.

ويسكن في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة، ما يزيد عن 22 ألف نسمة، 

ولكن أكثر بقليل من ألفين منهم قبلوا بالجنسية اإلسرائيلية، بينما ترفضها 

األغلبية الساحقة من السوريين. 

ونرى في تقرير مكتب اإلحصاء، أن نس���بة الفلسطينيين في إسرائيل فور 

اإلع���الن عن قيامها كانت مماثلة لما هي عليه الي���وم- 9ر179%، وكانت هذه 

النس���بة قد ارتفعت أكثر حتى نهاية س���نوات الثمانين من القرن الماضي، 

إال أن موجات الهجرة الضخمة التي اس���تمرت منذ العام 1989 وحتى سنوات 

االلفين األولى، أدت إلى تراجع نس���بة فلس���طينيي 48 إل���ى ما دون 16%، ثم 

استقرت النس���بة لعامين، وعادت لترتفع ابتداء من العام 2006، ولكنها كما 

ذكر استقرت في السنوات الثالث األخيرة عند النسبة الحالية. 

ويق���ول التقرير إنه حتى نهاية العام الماضي 2014، كان ما يقارب 41% من 

اليهود يس���كنون بين مدينة نتانيا، شمالي منطقة تل أبيب الكبرى، وحتى 

مدينة رحوفوت، جنوبي منطقة تل أبيب، بمعنى 5ر2 مليون نسمة، في حين 

أن 11% من اليهود يس���كنون في ش���طري مدينة الق���دس، والمدن والبلدات 

الواقع���ة غربي مدين���ة القدس، ومعهم المس���توطنون في أط���راف الضفة 

الغربية المالصقة لتلك المنطقة، وبذا يكون أكثر من 67% من اليهود، حوالي 

1ر4 مليون نسمة، يسكنون ويستوطنون في بقعة جغرافية يمتد طولها على 

70 كيلومترا، وبعرض يمتد ما بين 20 كيلومترا وحتى 60 كيلومترا.

وهذا ُيعد من ناحية إس���رائيل تركيزا س���كانيا، يؤكد فش���ل مشروع نشر 

اليهود في كافة أرجاء البالد، وخاصة الش���مال )الجلي���ل(، وأيضا في صحراء 

النق���ب كالمنطقة المركزية المأهولة في منطق���ة الجنوب، التي تمتد حتى 

مدينة ايالت على خليج العقبة. ويقول مكتب اإلحصاء إن نس���بة اليهود في 

ش���مال البالد، من مدينة الناصرة وحتى الحدود مع لبنان، باس���تثناء منطقة 

حيف���ا عل���ى البحر المتوس���ط، بالكاد تتج���اوز 43% من اجمالي س���كان تلك 

المنطقة، بينما تصل نس���بة اليهود في منطقة حيفا، حتى مدينة ام الفحم 

شرقا حوالي 69%. في حين أن نسبة اليهود في منطقة الوسط 6ر87%، وهي 

المنطقة التي تش���مل منطق���ة المثلث العربية، المالصق���ة للضفة الغربية، 

بينما نسبة اليهود في منطقة تل أبيب وحدها، 2ر%93.

األعمار والجنسان
ويظهر من التقرير أن نس���بة النس���اء من بين إجمالي السكان حتى نهاية 

العام 2014، ما يقارب 5ر50% مقابل 5ر49% من الرجال، إال أن هذا الفارق ناجم 

عن ارتفاع معدالت الحياة لدى النس���اء مقابل الرجال، فحتى عمر 29 عاما كما 

يظه���ر من الجدول، هناك تقدم لعدد األطفال والش���بان الذكور، ويتس���اوى 

العدد بين الجنس���ين عند عمر 34 عاما، ومن هناك يبدأ الفارق لصالح النساء، 

فم���ن عمر 70 عاما وما فوق، فإن نس���بة النس���اء تتجاوز 54% م���ن أبناء هذه 

الشريحة العمرية. 

كما يش����ير التقرير إلى االرتفاع المستمر في معدل عمر السكان، بمعنى 

جمع أعمار كل السكان وتقسيمها على عددهم، فعند اليهود قفز المعدل 

م����ن 7ر24 عام ف����ي العام 1970 إلى 6ر31 عام في نهاي����ة العام 2014، وهذا 

يعود إلى عاملي����ن: تراجع معدل الوالدات، واالرتف����اع في معدالت الحياة، 

فإسرائيل من بين أكثر 10 دول في العالم من حيث معدالت الحياة، 84 عاما 

للنس����اء و81 عاما للرجال، وعند اليهود المعدل يزيد بقليل، بسبب تراجعه 

عند العرب، الذين هم أيضا يش����هدون ارتفاع����ا في معدل العمر من 8ر13 

ع����ام في العام 1970 إلى ما يقارب 23 عاما في نهاية العام 2014، وهذا بعد 

دمج كل ش����رائح العرب، الذين يتعامل معهم تقرير المكتب اإلس����رائيلي 

كمجموعات دينية.

اإلحصاء المركزي: 41% من اليهود يقيمون في منطقة تل أبيب الكبرى!

*يضاف إلى هذه النسبة 11% من اليهود يعيشون في مدينة القدس بشطريها *نسبة الفلسطينيين في إسرائيل حاليا 

هي ذاتها في العام 1948 *نسبة النساء من بين إجمالي السكان أعلى من الرجال بفعل الفارق في معدل األعمار*

تل ابيب: استقطاب ديمغرافي رغم السياسات الحكومية المعتادة.
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بقلم: زئيف شطرنهيل )*(

عش���ية انتهاء الحرب في س���يناء في حزيران 1967، وم���ع اقترابنا من قناة 

السويس، سألت ضابطا )إسرائيليا( كبيرا في االحتياط، أصبح الحقًا أحد قادة 

اليس���ار الصهيوني الراديكال���ي، عما يحدث في الضف���ة )الغربية( فأجابني 

قائاًل: »إننا ننهي حرب التحرير« )في إش���ارة إل���ى حرب 1948- المترجم(. كان 

هذا هو الرأي السائد في إسرائيل آنذاك، وهو الرأي الذي ال يزال يشكل، حتى 

يومنا هذا، القاعدة الشرعية لالحتالل واالستيطان. 

إن احتالل البالد وتوطينها كانا هدف الحركة الصهيونية، بحسب تعريفها 

األصل���ّي. وكان ذل���ك بمنزلة حاجة ملحة أو أمر الس���اعة: كان���ت الصهيونية 

ضرورة، نتيجة حتمي���ة ألزمة الليبرالية ولتنامي القوموي���ة الراديكالية في 

أوروبا. فقد نضجت في أوروبا الغربية خالل العقد األخير من القرن التاسع عشر 

هجمة ش���املة ضد موروث التنوير، ضد التعريف السياسي والقانوني لألمة، 

ضد مكانة الفرد الس���يادية وضد حقوق اإلنسان. ونظرا إلى أن مصير اليهود، 

منذ الثورة الفرنس���ية، كان مرهونا بمصير القيم الليبرالية، فقد أدرك أوائل 

الصهيونيين أنه إذا ما تطورت في فرنس���ا أزمة تع���ّرض ديمقراطية حقوق 

اإلنسان للخطر وتضع عالمة س���ؤال حولها، فلن يحمل المستقبل بشائر خير 

لليهود، ال في شرق أوروبا وال في غربها.  

قبل ذلك، ومنذ منتصف القرن الثامن عشر، تطور مفهومان اثنان للقومية: 

األول، مفهوم التنوير كما ورد في »الموس���وعة« الفرنس���ية والذي عّرف األمة 

بأنها مجموع األفراد الخاضعين لس���لطة واحدة ويعيشون ضمن حدود الدولة 

الواحدة، بينما رأى المفهوم الثاني أن األمة هي جس���م عضوّي، نتاج للتاريخ، 

العالقة بينه وبين بني البشر كأفراد هي أشبه بالعالقة بين الشجرة وأغصانها 

واألوراق التي عليها: الورقة موجودة بفضل الش���جرة، ولذا فللشجرة أسبقية 

على الورقة، وهي أسبقية قيمّية.   

را  منذ الثورة الفرنس���ية، كان المفهوم األول، الليبرالي، للقومية عاماًل ُمحرِّ

أنق���ذ الفرد من براثن التاري���خ، الثقافة واإلطار اإلثن���ي. وكان مصير اليهود 

منوطًا بقدرة هذا المفهوم على البقاء والترس���خ في الغرب، بل على التغلغل 

إلى وسط أوروبا وش���رقها أيضا )برغم الهجوم الذي تعرض له( بما ُيرسي في 

هذه المناطق المبادئ والمعايير الغربية. 

لكن مفه���وم األمة كمجموع المواطنين تعرض إل���ى التراجع والتآكل خالل 

القرن التاس���ع عش���ر. وفي الس���نوات األخيرة من ذلك القرن، قدمت »قضية 

درايفوس« للصهيونيين دليال على عمق األزمة، وعلى الحاجة إلى استخالص 

ز مفهوم 
ّ
االس���تنتاجات العملية فورًا. أما في ش���رق أوروبا ووسطها، فقد تعز

القومية كجس���م ح���ّي، ذي مزايا وهوية فريدة، إثني���ة، تاريخية، دينية، ثم 

عرقّية أيضا، الحقا. وهنا، كانت النزعة القومية بمثابة القوة التي تس���تهدف 

تحرير القومية من سلطة األغراب، لكن ليس ضمان استقاللية الفرد وسيادته، 

وال أسبقيته القيمية على الجماعة. 

إن هذا التوجه، الذي فرض على كل جيل واجب الدفاع المس���تميت عن إرثه 

الثقافي المتميز، وتحصينه بس���ور ش���اهق ومنع أي تخالط بينه وبين أسس 

ثقافات أخرى، انتش���ر في الغرب أيضا، في نهاية المطاف. فسرعان ما تبين 

أن دمقرطة الحياة السياسية، والزيادة الدراماتيكية في تعلم وتثقف الناس 

الذين لم يكن آباؤهم وأمهاتهم يعرفون القراءة والكتابة، إلى جانب تحسن 

ظ���روف الحي���اة � كل ذلك ال يخدم الليبرالية وال االش���تراكية، وإنما القوموية 

الراديكالي���ة. وأدى التعلي���م اإللزامي ف���ي المدارس االبتدائي���ة والصحافة 

المنتش���رة جماهيريا إلى تكريس االنغالق الثقافي، بدال من ترس���يخ القيم 

اإلنسانية. 

لماذا توّجه هرتسل إلى الصهيونية؟
فهم )ثيودور( هرتس���ل ه���ذه التطورات بوصفها ظاه���رة عالمية، فتوّجه 

إل���ى الصهيونية: الهجرة المكثفة من أوروبا الش���رقية، ب���الد المجازر، إلى ما 

وراء المحيط لم يكن في وس���عها س���وى توفير حل جزئ���ي ومؤقت. أما الحل 

الحقيقي فتمثل في تجميع اليهود وانتظامهم في دولة قومية، كتلك التي 

تطلعت إليها ش���عوب أوروبا الش���رقية والوس���طى كلها، والتي كانت ال تزال 

تحت حكم امبراطوريات متعددة القوميات. ومن خالل دراس���ة بيئتهم، أدرك 

أوائل الصهيونيين أن الدولة القومية وحدها هي القادرة على ضمان الوجود 

واألمن لليهود. 

تميزت الحركة القومية اليهودية، منذ بدء نش���اطها، بالس���مات األساسية 

المميزة لمنطقة نش���وئها، في وس���ط أوروبا وش���رقها: هوي���ة قومية قَ�َبلية 

تبل���ورت من خالل التاريخ، الثقافة، الدي���ن واللغة. هوية ال يعّرف الفرد فيها 

نة«، الذي 
َ
نفس���ه، ب���ل إّن التاريخ هو الذي يعّرف���ه. لم تكن لمصطل���ح »مواط

تشبثت به النزعة القومية في الغرب، أية داللة في غاليسيا، أوكرانيا أو روسيا 

البيضاء. وهكذا الحال بالنسبة لليهود، أيضا: استطاع الصهيونيون التوقف 

ع���ن تأدية الفرائ���ض واالنقطاع عن الدي���ن بمعنى اإليم���ان الميتافيزيقي، 

لكنهم لم يستطيعوا قطع العالقة التاريخية والتنصل من الهوية التاريخية، 

اللتين كان الدين مركزهما. 

في الحياة الخاصة، اس���تطاع الصهيونيون خ���رق جميع الفرائض والوصايا 

الديني���ة، لكن ليس ف���ي الحياة العام���ة � كانت تل أبي���ب الصغيرة مدينة 

يهودية، مغلقة في أيام الس���بت، وحرصت مطابخ العمال الهستدروتية في 

شير«(، بالرغم من 
َ
مختلف مناطق البالد على إعداد وتقديم الطعام الحالل )»ك

كون غالبي���ة زبائنها من العلمانيين الخالصين. وقد جلَ�د بيرل كتسنلس���ون 

)أحد زعماء التّيار العمالّي- المترجم( مرشدي الشبيبة العاملة بالسياط ألنهم 

تجرأوا على تنظيم معسكر صيفي في »التاسع من آب« )وهو يوم صيام وحداد 

في ذكرى خراب الهيكلين األول والثاني، بحس���ب المعتقد الديني اليهودي 

� المترجم(.

ورغم أن الجميع كان يعلم، بفضل التجربة الش���خصية، أن السبب الحقيقي 

وراء احتالل البالد واالستيطان فيها يعود إلى الواقع المأساوي الذي نشأ وبدأ 

يتطور في أوروبا الشرقية مع نهاية القرن التاسع عشر، إال أن الحاجة الوجودية 

اس���تدعت توفير غطاء أيديولوجي. ولهذا، أسبِ�غت على احتالل البالد شرعية 

تاريخي���ة. لم يكن المتدينون هم الذين أوج���دوا وطوروا أيديولوجية العودة 

إل���ى أرض اآلباء، ب���ل القومويون العلمانيون الذين � كم���ا في جميع الحركات 

ر لهم الدين )م���ن دون مضامينه الميتافيزيقية( 
ّ
القوموي���ة الراديكالية � وف

الصم���غ االجتماعي الضروري ولم يكن أكثر من وس���يلة حيوية لتوحيد األمة. 

فالتاريخ كان س���ابقًا على الحس���م العقالني، وكان العامل الذي بلور الهوية 

الجماعية. 

م���ن حي���ث التمس���ك بالهوي���ة اليهودية، لم يك���ن ثمة ف���رق بين حركة 

العم���ل، بجميع تياراتها وفصائلها، وبي���ن البرجوازية الصغيرة الصهيونية 

العامة أو بينها وبين اليمين التنقيحي. لم تكن البالد في أوس���اط »إيتس���ل« 

)»المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل« التي أسسها وقادها زئيف 

جابوتنس���كي، زعيم »الحركة التنقيحية«� المترجم( أكثر قدس���ية مما كانت 

عليه في أوس���اط المجموعات الش���بابية في »البلماح« )»الس���رايا الصاعقة«، 

دة في منظمة »الهاغناه« � المترجم(. وقد أدرك بعض 
َّ
القوة العسكرية المجن

الواقعيين المتزني���ن، أمثال دافيد بن غوريون وزئيف جابوتنس���كي، جيدًا، 

أنهم ينّمون خرافة الملكية التاريخية واالستمرارية التاريخية كما صاغتهما 

الت���وراة، إدراكًا منهم ب���أن تحريك الناس وتجنيدهم بقوة الخرافة أس���هل 

بكثير من تحريكهم وتجنيدهم بواسطة المنطق العقالني.  

كانت خرافة الحق التاريخي � ش���كلت التوراة، في رأي أ. د. غوردون )أهارون 

دافيد غوردون، والزعيم الفعلي لحزب »العامل الش���اب«/ »هبوعيل هتسعير 

� المترج���م( ص���ّك الملكية على البالد � ضرورية إلنش���اء جي���ش الطالئعيين 

الصهيوني: إنش���اء كيبوت���س بجوار معيان ح���ارود )هي عي���ن جالوت، في 

المنطقة الفاصلة بين جنين، بيس���ان والناصرة، في المنطقة الش���مالية من 

ل في العالم كله، كان  فلس���طين � المترجم(، ذلك االختراع المده���ش والُمبجَّ

يش���كل اس���تمرارا حتميا مباش���را لغدعون ومقاتليه )غدع���ون بن يوآش هو 

ص بني إس���رائيل من قوم َمدَين 
ّ
القاضي الخامس في ِس���فر القضاة، الذي خل

والعماليق � المترجم(. وفي العالم اليهودي، عامة، كان الشبان المنظمون في 

حركات الشبيبة الطالئعية حاملي هذه الخرافة ومروجيها. بهؤالء فقط اهتم 

ب���ن غوريون خالل وجوده في بولندا في العام 1939 تحضيرا لجولة االنتخابات 

الشهيرة للمؤتمر الصهيوني الثامن عشر، والذي أصبحت »مباي« في نهايته 

القوة المس���يطرة في المنظمة الصهيونية العالمية. فماليين اليهود الذين 

لم يكونوا مرش���حين للهجرة لم يحظوا بأي اهتمام من جانبه، إطالقا. وهذا ما 

حدث، أيضا، بعد الهولوكوس���ت: زعيم الدولة المنتظرة لم يَر من معسكرات 

الالجئين سوى الشبان المرشحين ألن يكونوا طليعيين.

الصهيونية لم تكن ثورة اجتماعية
الحقيقة البس���يطة هي أن اليهود كانوا في حاجة إلى دولة كما لم يكن أي 

رة 
ّ
ش���عب آخر في حاجة إليها في القرن العش���رين. وحتى حنه آرندت )المنظ

السياس���ية والباحثة اليهودية من أصل ألماني � المترجم(، التي ابتعدت عن 

إس���رائيل تماما بعد الفترة التي قضتها ضمن الحركة الصهيونية، كتبت أن 

رَجم إلى حقوق قومية وال تقوم الدولة على صيانتها 
َ
ت

ُ
حقوق اإلنسان التي ال ت

هي عديمة القيمة، تماما، ووجود إس���رائيل هو البرهان على هذا. هذا صحيح 

تماما: حقوق اإلنسان، ذلك االبتكار المجرد والرائع الذي أوجده عصر التنوير، 

كانت بحاجة إلى مرس���اة سياس���ية. وعلي���ه، فقد ش���كلت الصهيونية ثورة 

سياسية وثقافية، لكن ليس���ت اجتماعية. فقد أرست حركة العمل، بما فيها 

»هش���ومير هتسعير« )»الحارس الشاب«، منظمة شبابية يهودية � المترجم(، 

األسس االقتصادية والعسكرية للحرب ضد العرب ولتحقيق االستقالل، لكنها 

لم تكن تحمل، خارج الكيبوتس، أية بشرى حقيقية للتغيير االجتماعي. كان 

هّم القيادة السياس���ية في الييش���وف منصبًا على الهدف األسمى المتمثل 

في إقامة الدولة اليهودية. كان ذلك بمثابة مش���روع عظيم اس���توجب وحدة 

طبقي���ة وتوزي���ع العمل بين العم���ال والطبقة الوس���طى، من خ���الل ارتضاء 

االقتصاد الرأس���مالي. ولذلك، وبالرغم من الكالم الكثير عن االشتراكية، التي 

كانت خرافة تجنيدية أخرى، لم ُيعَمل س���وى القليل جدا لتحقيق المس���اواة 

في الييشوف.

كان الكيبوت���س يثير افتتان الجمي���ع وإعجابهم واس���تطاع، حتى نهاية 

الس���بعينيات )م���ن القرن العش���رين(، إغناء النخ���ب الثقافية، السياس���ية 

والعس���كرية، وقدم للييش���وف وللدولة الفتية مس���اهمة عظيم���ة، لكنه لم 

�ل موقعا متقدما لجيش 
ّ
يمثّ����ل نموذجا حقيقيا للتقليد في المدين���ة، بل مث

احتالل البالد. نجحت الصهيونية في احتالل البالد وتوطينها، وسط استغالل 

ت���ام للضعف العربي وعجز الفلس���طينيين عن تنظيم مقاوم���ة فعالة. وكان 

للهولوكوس���ت أن حّول المش���روع الصهيوني إلى مش���روع عالمي، إلى دين 

ُمستَحق للشعب اليهودي. 

في هذا السياق دارت حرب االستقالل )حرب 1948- المترجم(. وما اتضح في 

نهايتها هو مدى كون الييشوف أسير نجاحه: فمع إنشاء الدولة، كان أداؤها 

استمرارا مباشرا للحقبة السابقة وليس نقطة تحول وبدء مرحلة جديدة. وكان 

هذا هو ضعف إسرائيل األكبر، وهو أيضًا أحد مصادر أمراضنا حتى هذا اليوم. 

والحق أن جماعة عموم »المواطنين«، التي ش���ملت، بالض���رورة، العرب الذين 

بق���وا ضمن حدود الدولة، كانت أكثر دونية، بما ال ُيقاس، من الجماعة القومية 

والدينية اليهودية. لم يكن لوثيقة االستقالل أية قيمة أو شرعية، ال قانونية 

َهة إلى الرأي  وال أخالقي���ة. كانت مجرد وثيقة عالقات عامة، ليس أكث���ر، موجَّ

الع���ام في الدول التي كانت قد صوتت ف���ي األمم المتحدة، قبل ذلك ببضعة 

أشهر فقط، تأييدًا إلقامة دولتين في أرض إسرائيل. والطريقة الديمقراطية 

اإلس���رائيلية لم تمنع مؤسس���ي الدولة من إبقاء العرب تحت سيطرة الحكم 

العس���كري وس���لب حقوقهم اإلنس���انية، حتى العام 1966. لم تكن لذلك أية 

حاجة أمنية، بل كان ثمة حاجة نفس���ية فقط: تعلي���م العرب وإفهامهم من 

هم أس���ياد البالد م���ن جهة، واإلبقاء على حالة الطوارئ المس���تمرة منذ فترة 

الييشوف من جهة أخرى. 

لم يفهم الجزء األكبر من اإلس���رائيليين، وثمة من لم يكن معنيا بأن يفهم، 

ضرورة وض���ع حد نهائي للحال���ة االنتقالية المؤقتة: م���ا كان صحيحا وعادال 

وضروريا قبل العام 1949 لم يعد كذلك بعد الحرب. احتالل البالد كان ضروريا. 

االعتق���اد بأنه كلما قل عدد العرب في الدول���ة اليهودية أصبح الوضع أفضل 

كان مفهومًا في سياق الحرب الوجودية التي دارت آنذاك، لكن بعد االنتصار 

وفتح األبواب أمام الهجرة الجماعية، كان ينبغي تدشين مرحلة جديدة يكون 

الدس���تور رمزها األبرز واألوضح، على أس���اس ما وعدت به وثيقة االس���تقالل. 

وكان إلزامي���ا أن يك���ون هذا دس���تورا ديمقراطيا، يقوم على أس���اس حقوق 

اإلنس���ان ويضع مجمل المواطنين، ال جماعة إثنية أو دينية واحدة، في صلب 

الكينونتين السياسية واالجتماعية ومركزهما. 

 على أنه مع تحّول اليهود إلى مواطنين في 
ّ

كان لمثل هذا الدس���تور أن يدل

دولتهم، إلى جانب أش���خاص غير يه���ود، بدأ فصل جديد، مختلف تماما، في 

التاريخ اليهودي. 

ومن المفهوم ضمنا أن الدس���تور كان س���يلغي أنظمة الطوارئ، وس���يحّدد 

توزيع الس���لطات وأنماط الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يضع قيودا على 

حرية عملها � وهي أم���ور لم يكن أي أمل في أن يقبل بها بن غوريون ويوافق 

عليها. لكن فوق هذا كله، كان من ش���أن الدس���تور أن يرسم حدود البالد كما 

تحددت في نهاية الحرب. فليس���ت لدولة إسرائيل، حتى اليوم، حدود ثابتة 

وال دس���تور، ألن هذا ما أراده المؤسس���ون: جميع الخي���ارات بقيت متاحة، بما 

فيها تلك التي نشأت في حزيران 1967.  

لماذا ُيعتبر احتالل الضفة الغربية
 في 1967 وتوطينها غير شرعيين؟

وكما الييش���وف، كذلك الدولة أيضا نجحت ف���ي احتالل مناطق وتوطينها، 

وبناء اقتصاد والحرص على تنميته وتطويره، وإنش���اء جيش وشن حروب. في 

حرب األيام الس���تة )حرب حزيران 1967- المترجم(، س���قطت في أيدينا قرى 

في مناطق لم تكن س���هلة المنال قبل ذلك بأقل من عش���رين عاما. وألن شيئا 

لم يكن نهائيا، لم يكن لدى النخبة الحاكمة في حركة العمل أي س���بب لعدم 

االستمرار في الطريق التي حققت نجاحا باهرا حتى ذلك الحين. كيف نظرت 

إلى »الخط األخضر«: ألم يكن، في المحصلة، س���وى صورة عَرضية للوضع الذي 

تش���كل مع انتهاء القتال في 1949؟ فلو كان ثمة بضعة آالف أخرى من أعضاء 

الحركات الش���بابية الطالئعية قد نجحوا في مغادرة بولندا قبل اندالع الحرب 

العالمية، ولو توفرت كتيبتا »بلم���اح« إضافيتان، لكان مصير الخليل وجنين، 

رام الله ونابلس، كمصير الرملة واللد، يافا وطبريا. 

لم���اذا كان احت���الل الجليل وتوطينه ش���رعيين، بينم���ا احتالل الضفة 

الغربية وتوطينها ليس���ا ش���رعيين؟ لماذا كان طرد الفالحين من مرج بن 

عامر/ س���هل زرعين )»عميق يزراعيل«(، الذين أقيم على أراضيهم التي 

كانوا يفلحونها كيبوتس���ا »مرحافيا« و«مزراع«، أمرا مقبوال وجديرا، بينما 

ينبغ���ي إبقاء غور األردن وظهر الجبل في أيدي العرب؟ في الثمانينيات، 

 يعقوب حزان، زعيم »هشومير هتس���عير«، يشكو أولئك الذين 
ُ

س���معت

يجرؤون على المقارنة بين حقوق ش���عب عمره 30 عاما � الفلس���طينيون � 

وحقوق ش���عب عمره 3000 عام. و«الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة« 

د« )»هكيبوتس  كانت بقيادة يتسحاق طبنكين وحركة »الكيبوتس الموحَّ

همئوحاد«(، س���وية مع نتان ألترمان وش���موئيل يوس���ف عجنون )»شاي 

 موش���يه دايان يعلن، في مؤتمر ضباط المدرعات، 
ُ

عجنون«(. وقد سمعت

أن الدبابات المرابطة على نهر األردن س���وف تتقدم إلى األمام فقط ولن 

تقفل إلى الوراء أبدًا. 

لقد مّرت، منذ ذل���ك الوقت، نحو 50 عاما ووصلت الحركة القومية اليهودية 

إلى طريق مسدود. كذلك فإن جناح الوسط � اليسار، الذي ورث العجز الفكري عن 

حزب »العمل«، يقف اآلن عاجزًا عن وضع وطرح بديل أيديولوجي للمستوطنات 

في المناطق المحتلة. فَمن من بين أعضاء الكنيست من »المعسكر الصهيوني« 

)عن »يش عتيد )يوجد مستقبل(«، ال حديث إطالقا( سيكون مستعدا للتوقيع 

على تصريح يقول بأن ما كان ش���رعيا حتى حرب االستقالل، ألنه كان ضروريا، 

ل���م يعد كذلك بع���د االنتصار، ولذا فإن المس���توطنات ليس���ت غير قانونية 

فحس���ب، بل غير ش���رعية وغير أخالقية أيضا، وال تصمد في أي امتحان قيمّي 

ألن ال حاجة لها، بتاتا، وليست فيها أية منفعة لمستقبل الشعب اليهودي؟. 

وَمن بين هؤالء س���يكون مستعدا للعمل، بش���كل حقيقي، من أجل تفكيك 

هذه القنبلة الموقوتة القاتلة؟ َمن منهم س���يكون مس���تعدا لتبني الموقف 

الليبرالي القاضي بأن حقوق الش���عب اليهودي التاريخية على أرض إسرائيل 

ليس���ت أجدر بالتفضيل على حقوق اإلنسان للفلسطينيين، ولذا من الضروري 

تقسيم البالد بصورة منصفة؟ 

وَمن س���يأخذ على عاتقه اإلعالن أن دولة اليهود ال تستند إلى التوراة وإنما 

إلى حق بني البش���ر الطبيعي في أن يكونوا أسياد أنفسهم وأن هذا الحق هو 

حق أممّي كونّي، ولذا فهو يسري على الفلسطينيين أيضا؟ 

حقا، لقد حان الوقت لالعتراف بأن مفتاح المس���تقبل ليس في التاريخ، وبأن 

م الرب موسى 
ّ
ما كان في طور س���يناء )»جبل موسى« أو »جبل سيناء«، حيث كل

وأن���زل عليه التوراة، وفقا للديانات الس���ماوية الث���الث � المترجم( قد ُيملي 

قواعد س���لوكية على قبيلة، لكن ليس على مجتم���ع ليبرالي، منفتح، يقّدس 

حقوق اإلنسان.  

إن الحكم���ة وحدها فقط هي القادرة على رس���م الطريق. والحكمة تأمرنا 

باالعتراف بأن مشروع احتالل البالد بلغ نهايته في العام 1948 وبأن تقسيم 

الب���الد، كما ت���م التوصل إليه في نهاية حرب االس���تقالل، هو التقس���يم 

النهائي. وعلى هذا األس���اس فقط يمكننا صوغ المستقبل. وَمن ال يقّر بأن 

الصهيونية كانت مش���روعا لتحرير الشعب ال تحرير أحجار مقدسة، وعمال 

سياس���يا عقالنيا وليست هّبة مسيانية، فهو يحكم على إسرائيل بالتآكل 

والضمور، إن لم يكن بالزوال. وكي يصبح معس���كر الوسط � اليسار صاحب 

فرصة لقيادة المجتمع، عليه أن يبني ذاته حول قرار واضح وصريح ال لبس 

فيه مفاده أنه ليس���ت إلس���رائيل أية مطالب على مناطق في ما وراء »الخط 

األخضر«. 

إن هذا الفهم يس���تلزم، بالطبع، تناظرًا وتبادلية من الجانب الفلس���طيني: 

»الخ���ط األخضر« هو الح���د النهائي، وعلي���ه فلن تبقى ثمة مس���توطنة في 

الضفة الغربية ولن تكون، أيضا، أية عودة فلس���طينية إلى داخل حدود دولة 

إسرائيل. من الممكن إجراء بعض التعديالت الحدودية، وهي مسألة خاضعة 

للمفاوضات حول السالم وتبادل األراضي، لكنها ليست المبدأ المقرر. 

االحت���الل هو أس���اس وأصل الحرب مع الفلس���طينيين، وطالم���ا لم يعترف 

المجتمع اإلسرائيلي بحقوق متس���اوية للشعب اآلخر المقيم في هذه البالد، 

فستس���تمر الحرب وتغرق، أكثر فأكثر، في واق���ع كولونيالي وفي أبارتهايد 

مكش���وف وصريح، أصبحا واقعين قائمين في المناطق، كما في أوهام هّدامة 

أيضا، مثل وهم »القدس الموحدة«. 

إن الصهيونية الكالسيكية وضعت لنفسها هدف إقامة بيت قومي للشعب 

اليهودي. وقد ثبت، في الفترة ما بين حرب االستقالل وحرب األيام الستة، أن 

باإلمكان تحقيق أهداف الصهيونية كلها في داخل حدود »الخط األخضر«. 

حسن التخلص من 
ُ
لقد غرقت إس���رائيل ما بعد 1967 في االحتالل، ألنها لم ت

أنش���وطة الماضي الخانقة: العودة إلى أرض الملوك والقضاة واألنبياء أفقدت 

أجزاء كبيرة من المجتمع اإلس���رائيلي ُرش���دها. ش���هوة األراضي في الجوالن 

فعلت فعلها في أوس���اط الحركات االستيطانية. أما النجاح فكان بمثابة حجر 

رح���ى ثقيل جدا ال يمكن حمله. وعليه، فإن الس���ؤال الوحيد المهم اليوم هو: 

هل ما زال المجتمع اإلس���رائيلي يمتلك القدرة على أن يبني نفسه من جديد 

وأن يضع حّدًا للحرب مع الفلسطينيين بقواه الذاتية؟.

)*( أســـتاذ العلوم السياســـية في الجامعة العبرية فـــي القدس. ترجمة خاصة. 

المصدر: ملحق صحيفة »هآرتس«. 

مقـاربـة نظـريـة

خرافة »الحق التاريخي« أدت إلى فقدان أجزاء كبيرة من المجتمع اإلسرائيلي ُرشدها!
*كي يصبح معسكر الوسط ـ اليسار صاحب فرصة لقيادة المجتمع عليه أن يبني ذاته حول قرار واضح وصريح ال لبس فيه مفاده أنه ليست إلسرائيل أية مطالب على مناطق في ما وراء »الخط األخضر«*

1967: احتالل القدس.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات
وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية 

تتجاهل بصورة متعمدة قضية 
العنصرية في المدارس اليهودية!

تجري وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية، األس���بوع الحالي، اس���تجوابا ضد 
معلمة يهودية من مدينة حيفا، في أعقاب ش���كوى قدمتها إحدى طالباتها بأن 
المعلمة قالت إن “جنود الجيش اإلس���رائيلي هم قتلة”. لكن المش���كلة، على ما 
يبدو، ال تكمن في االس���تجواب، وإنما في الهجوم على المعلمة بواس���طة مواقع 

التواصل االجتماعي ونشر اسمها وصورتها وتفاصيل شخصية أخرى. 
ويرى خبراء في موضوع التربية أن ما حدث لهذه المعلمة، وما حدث في قضية 
صل من وظيفته بعد أن 

ُ
المعل���م آدم فيرتي، من بلدة طبعون، قبل عامين، الذي ف

اشتكت طالبته من أنه يعبر عن “آراء يسارية” في الدروس، من شأنهما أن يجعال 
المعلمين يمارس���ون رقابة ذاتية على أنفسهم وعدم التعبير عن آراء سياسية، 

خاصة إذا كانت خارج نطاق اإلجماع اإلسرائيلي. 
وذكر تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، يوم الجمعة الماضي، أن أحد المواضيع 
األكثر اشتعاال، والتي تنطوي معالجتها على خطورة، هو موضوع عنصرية تالميذ 
الم���دارس، وخاصة ضد العرب. لكن ه���ذه العنصرية في الم���دارس اليهودية، 
وخاص���ة في جهاز التعلي���م الديني، موجهة أيضًا ض���د مجموعات مختلفة بين 

اليهود. 
وبين اس���تطالع، أجراه “مركز التكنولوجي���ا التربوية”، أن الكثير من المعلمين 
يشكون من نقص في التأهيل واألدوات المطلوبة للتعامل مع ظاهرة العنصرية 
بي���ن التالميذ. وألن هذه الظاهرة ليس���ت جديدة، فإن الحديث يدور عن فش���ل 
متواصل من جانب المس���ؤولين في الوزارة. وشمل االستطالع حوالي 200 معلم، 
ش���اركوا في دورة اس���تكمال نظمها “مرك���ز التكنولوجيا التربوي���ة” في العام 

الدراسي الماضي وتم تخصيصها للمواجهة التربوية للعنصرية. 
واس���تعرض البروفسور نمرود ألوني نتائج االس���تطالع خالل يوم دراسي عقد 
في “كلية الكيبوتس���ات” لتأهيل المعلمين، في تل أبيب، قبل أس���بوعين، لكن 
ش���رت ألول مرة في نهاية األسبوع الماضي. وحذر ألوني من أنه ينبغي 

ُ
نتائجه ن

التعامل بحذر مع نتائج االستطالع، بسبب العدد القليل للمستطلعين، وباألساس 
ألن نس���بة عالية من المش���اركين في دورة االس���تكمال واالستطالع هم معلمون 
يرفض���ون تجاهل ظاهرة العنصرية في المدارس، والتي وصفوها ب�”الغول الذي 

بداخلنا”.  
وقال ثلث المعلمين الذين ش���اركوا في االس���تطالع إنه لي���س بحوزتهم طرق 
متنوع���ة تمكنهم من مواجهة مظاهر العنصرية في غرف الدراس���ة، بينما ذكر 
40% أنه يوجد نقص في مواد التدريس المالئمة. وعندما سئلوا عن مواد تدريس 
في موضوع “مجموعات اجتماعية مصنفة بأفكار س���لبية” قال 43% إن الصعوبة 

في مواجهة مظاهر العنصرية أكبر. 
وذك���ر 48% أنهم يمتنعون عن المبادرة إلى مناقش���ة قضايا العنصرية خالل 
الدروس، بينما قال 35% إنهم يش���عرون ب�”عجز” حي���ال مظاهر العنصرية في 
صفوفهم. وقال 20% إنهم يش���عرون بمثل هذا العجز في أوقات متقاربة، بينما 
قال 9% إن هذا األمر يحدث في معظم الدروس، وقال 71% إنهم يشهدون مظاهر 

العنصرية في الصفوف “بين حين وآخر”. 
والجدير بالذكر أن عدد المعلمين الذين يش���اركون في دورات اس���تكمال في 
مواضيع مثل دفع الحياة المش���تركة بين اليهود والعرب وتشجيع الديمقراطية 
ومحارب���ة العنصرية لم يتجاوز 1200 معلم، وهناك منظمات صغيرة تمرر دورات 
كهذه، لكن الصحيفة أكدت على أن إجمالي عدد المش���اركين في دورات كهذه ال 

يتجاوز 1% من المعلمين في إسرائيل. 
وقالت المس���ؤولة عن دورة االستكمال، مريم درموني، إنه “توجد لدينا مشكلة 
ف���ي تجنيد معلمين لدورات االس���تكمال. فما هو ع���دد المعلمين الذين لديهم 
شعور بأنهم يحملون رسالة من أجل مواجهة أكثر األمور إثارة للجدل ويخوضون 
مواجه���ات مع التالمي���ذ؟ وكل واحد من المعلمين الذين ش���اركوا في الدورة هو 

إنسان شجاع ومتميز جدا”. 

الوزارة تمارس غسيل دماغ
رغم أن وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية تشجع المعلمين على المشاركة في 
دورات االستكمال، لكن تعاملها مع دورات من هذا النوع يتراوح ما بين التوجس 
منها والمعارض لها. وأكد البروفس���ور ألوني أنه “منذ س���نوات طويلة تجري في 
جهاز التعليم عملية غس���يل دم���اغ منهجية، هدفها تعزي���ز مركزية اليهود. 
وه���ذه العملية تركز على صخ���رة وجودنا وجرفنا الصامد وج���ذور ثقافتنا، وكل 
الباق���ي ال أهمية له. والهدف هو تحصين موقف واضح ومس���تقر وواضح بصورة 
ال لبس فيها بين مواطني إس���رائيل، بأن شعب إسرائيل هو الشعب المختار، وأن 
أرض إس���رائيل ُمنحت لنا كأرض موعودة، وأن توراة إس���رائيل مقدسة، وأن الله 
واح���د وهو لنا فقط ويعمل لمصلحتنا. ومن هنا، عندما تصبح هذه األمور حقيقة 
ثابتة ويوجد إجماع علماني وديني حولها، فإنه حتى لو كان هناك ش���ك صغير 
فإنه ال يظهر في وعي غالبية المواطنين بأن هذا المفهوم ينطوي على اس���تعالء 
عنصري، تماما مثلما هي الحال في الفاش���ية القومية واإلسالم الجهادي. فهذه 

نظرية تمنح سلفا حقوقا بالغة لليهود وتتعامل مع اآلخرين بأنهم منحطون”. 
ويتبّين من تقرير الصحيفة أن “السياس���ة المفضلة على رؤساء وزارة التربية 
والتعليم هي تجاهل قضية العنصرية”. ولعل أفضل تعبير عن هذه السياس���ة، 
حالي���ا على األقل، ه���و قرار الوزارة بدف���ن مبادرة رئيس الس���كرتارية التربوية، 
الدكت���ور نير ميخائيلي، بتش���كيل لجنة استش���ارية لهيئ���ة التربية المدنية 

والحياة المشتركة.
وأوض���ح مصدر مطل���ع على تفاصي���ل هذه المب���ادرة التي ج���رى إحباطها أن 
“المس���ؤولة عن التربية المدنية ف���ي وزارة التربية والتعليم ال يمكنها أن تكون 
الجه���ة الوحي���دة التي تعم���ل في هذا المج���ال. وفي كل مرة يحدث ش���يء ما، 
يطالبونه���ا بإعداد برنامج دراس���ي ضد العنصرية. لك���ن ال يوجد أي احتمال ألن 
ينجح هذا األم���ر، إذ يجب أن يعمل إلى جانبها طاقم مهني، يس���اعد على بلورة 

برنامج كامل ومستحدث”. 
وي���رأس اللجن���ة التي تش���كلت بموجب مب���ادرة ميخائيلي، الخبي���ر والباحث 
القانوني نائب رئيس “المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية”، البروفيسور مردخاي 
كرمنيتس���ر، ورئي���س كلية هيرتس���وغ األكاديمي���ة، الحاخام الدكت���ور يهودا 
برانديس، والرئيس الس���ابق في كلية القاسمي في باقة الغربية، الدكتور محمد 
عيس���اوي. وكان عيس���اوي قد ترأس، س���وية مع البروفس���ور غابي سلمون، لجنة 
حكومية قدمت قبل س���بع سنوات إلى وزارة التربية والتعليم تقريرا مفصال حول 

التربية على الحياة المشتركة. لكن هذا التقرير لم يطبق أبدا.
 وقال عيساوي إن “وزارة التربية والتعليم بذلت جهدا لكي تقنعنا بأن نواياها 
جدي���ة. وفي نهاية األمر وافقت على المش���اركة في اللجنة وقلت إني جندي في 
النضال من أجل الحياة المش���تركة. لس���نا ملزمين بأن نتفق على كل شيء، لكن 
الجهل بما يتعلق بتراث 20% من الس���كان )أي األقلية العربية( هو أكبر تهديد 

على دولة إسرائيل”.
وفي يتعلق باللجنة التي يرأسها كرمنيستر، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم 
رس���ائل التعيين إلى كرمنيتس���ر وبرانديس وعيساوي، في شباط الماضي، وجاء 
فيها أنه س���يتم تحديد موعد لالجتماع األول خالل فترة قصيرة. وبعد تش���كيل 
حكوم���ة إس���رائيل الحالية، وتول���ي رئيس ح���زب “البيت اليه���ودي” اليميني 
المتطرف، نفتالي بينيت، منصب وزير التربية والتعليم، في أيار الماضي، سعى 
مستشاروه إلى استيضاح عمل هذه اللجنة، لكن لم يتم عقد اجتماع للجنة حتى 
اليوم، وثمة ش���ك في ما إذا كان عملها س���يخرج إلى حيز التنفيذ. فقبل شهرين 

أقال بينيت الدكتور ميخائيلي الذي بادر إلى هذه اللجنة. 
ووفق���ا لمصدر في وزارة التربية والتعليم، فإن “بينيت قرر تجميد اللجنة قبل 
أن تب���دأ بمزاولة عملها، ألنه بعد ذلك ربما س���يكون من الصعب الس���يطرة على 

التوصيات التي ستضعها”. 
وق���ال مصدر آخر مطلع على هذا الموضوع إن “أعضاء اللجنة أرادوا منذ البداية 
دب الحي���اة في أف���كار التربية المدني���ة، لكن الحقيقة ه���ي أن احتماالت ذلك 
كانت ضئيلة منذ البداية، إذ أن المؤسس���ة السياسية، خاصة بطبيعتها الحالية 

)اليمينية(، لن تسمح بحدوث ذلك”. 

»نساء الشاالت«، أو بتسميتهن األكثر شهرة »نساء طالبان«، هن مجموعة 

من النس���اء اليهوديات المتزمتات دينيا، ويس���كّن باألس���اس في األحياء 

الحريدية في مدينتي القدس وبيت ش���يمش، ويش���كلن ما يش���به طائفة 

منعزلة ومتقوقعة، تميزها عن غيرها نس���اء ه���ذه الطائفة، وهّن منقبات 

ويضعن ش���االت وقطع القماش على أجس���ادهن من رأس���هن حتى أخمص 

أقدامهن، ويحرصن على أال يبرز أي شيء من أجسادهن أو شكل أجسادهن. 

ولذلك تعتبر هذه الطائفة األكثر تطرفا من حيث التزمت الديني. 

ويبلغ حجم هذه الطائفة عدة عش���رات من العائ���الت، إضافة إلى ما بين 

عدة مئات إلى آالف العائالت من طوائف أكثر اعتداال، وفقا لتقرير نشرته 

صحيفة »يديع���وت أحرونوت«، في 22 أيلول الفائ���ت. رغم ذلك، فإن هذه 

الطائف���ة تثير ضجة أكب���ر من حجمه���ا بكثير. وهي الطائف���ة الحريدية 

الوحيدة التي تس���يطر فيها النس���اء وتتخذ القرارات. والميزة األساسية 

والوحيدة له���ذه الطائفة هي اللباس الخارجي للنس���اء. وهن يخرجن من 

بيوتهن فقط في حال كن مضطرات لذلك. وبعض هؤالء النساء ال يكتفين 

بوضع النقاب وتغطية أجسادهن بقطع قماش، وإنما يضعن جسما معدنيا 

على رؤوس���هن، تحت القماش، كي ال يتمكن أحد من تمييز ش���كل الرأس 

أيضا. 

وه���ن يهرولن في الش���ارع بخطوات س���ريعة، ألنه »ال يج���وز التباطؤ في 

الشارع، كي ال ُيغرى الرجال، ال قدر الله«، حسبما أوضحت إحداهن. وأضافت 

أنه »ال نغطي الوجه في البيت. والنس���اء المتزوجات يضعن خرزات كبيرات 

فوق الش���ال في البيت، ألنه على النساء أن يتزيّن من أجل الزوج«. و«النقاب« 

لدى هؤالء النس���اء عبارة عن قطعة قماش كبيرة تغطي الجس���د كله، بينما 

الش���ال هو قطعة قماش أقصر، ويغطي الجسد من الكتفين وال يوضع على 

الرأس.

وبسبب لباس���هن وتزمتهن، فإن »نس���اء طالبان« يتعرضن للسخرية في 

الش���ارع الحريدي. ووفق���ا لتقرير »يديعوت أحرونوت« ف���إن أحد تعليقات 

الحريدي���م لدى رؤيتهم إح���دى هؤالء النس���اء، في حي »ميئا ش���عاريم« 

الحريدي في القدس، يكون بالصراخ نحوهن بعبارة »الله أكبر«. 

وقالت إحدى »نس���اء طالبان« إنه »نتلقى مالحظات دائما هنا. لكن مقابل 

غف���ر لنا ذنوب، وه���ذا تعويض مالئ���م... كذلك فإننا 
ُ
أي���ة إهانة كهذه ت

نجعل الذين يروننا يش���عرون بالفرح وكأنهم في عيد المساخر )أي كأنهن 

متنكرات بلباس مضحك مثلما يحدث في عيد المساخر اليهودي(، وفي هذا 

أجر كبير ويقرب الخالص«. 

»صالة التعّرق«!
أش���ار التقرير إلى أن األمر الالفت في بيوت »نس���اء طالبان« هو انتش���ار 

الق���اذورات. وكتب يقول »هناك بقايا طع���ام على الطاولة وبقايا خضراوات 

عل���ى األرض. وفي ركن الغرفة يوجد س���رير عليه أغطي���ة ملطخة، والمنظر 

العام يص���رخ بوجود إهمال. ويب���رز بوضوح أنه توجد عالقة عكس���ية بين 

الجهد الذي تبذله النساء بالتقشف وبين الجهد الذي تبذلنه على النظافة 

المعدومة وصحة األوالد«.

وتقل���د بنات »نس���اء طالبان ف���ي فصل الصي���ف« أمهاته���ن من حيث 

اللباس، وخاصة ف���ي الحيز العام، حيث يضعن النقاب والش���االت. وعندما 

تخرج األم وبناتها إلى الش���ارع، ال يتنقلن بالمواصالت العامة، وإنما يسرن 

عل���ى أقدامهن، وأحيانا لس���اعات، وفي الحر القائظ. وطوال فترة الس���ير ال 

تتوقف األم إلعطاء بناتها جرعة ماء، حتى ال تكشف وجوههن أو قسمًا من 

عيب تقش���فهن. كذلك يحظر على نساء هذه الطائفة 
ُ
أجس���ادهن، كي ال ت

اس���تخدام العطور أو مزيل العرق، ويفضل عدم اس���تخدام الشامبو، ألن من 

ش���أن رائحته أن »يثير نضوجا لدى الرجال«. وبالنس���بة لهؤالء النساء فإن 

الثمن ضئيل جدا وجدير من أجل استيفاء شروط التقشف. 

ويبدو من التقرير الصحافي أن »نساء طالبان« ينتمين لطائفة »براسالف« 

اليهودية المسيانية المتشددة، التي أسسها الحاخام نحمان من براسالف 

في أوكرانيا. وتحمل كل واحدة من »نساء طالبان« كتابا يحتوي على صلوات 

وتفاس���ير ونصائح في الس���لوكيات، جمعها هذا الحاخ���ام. وقالت إحدى 

النس���اء إن »هذا الكتاب يذهب معي إلى أي م���كان. وفي كل مرة تنتابني 

حيرة أو يحضرني س���ؤال، أطلب من الله أن أجد اإلجابة في الكتاب، وعندما 

أفتحه أجد دائما إرشادا حول كيف بإمكاني أن أقوي نفسي أو ما الذي يجدر 

أن أدرس���ه. لقد جمع الحاخام نحمان في هذا الكتاب جميع التضرعات التي 

يجب أن نطلبها من الله. وعلى س���بيل المثال، مع���روف أنه يوجد أجر على 

التعرق الناجم عن بذل جهد للقيام بفريضة أو بس���بب تقش���ف زائد، وقد 

كتب الحاخام نحمان ص���الة خاصة يتضرع المتعرق من خاللها... نطلب من 

الله أن نتعرق كي نحصل على أجر«. 

وأوضحت هذه المرأة أن »نس���اء طالبان« ظهرن قبل عش���رين عاما تقريبا. 

»وكن���ا أنا وبنات أخريات نريد ذلك، لكن هذا ل���م يكن أمرا مقبوال حينذاك، 

ولذلك كنت ارتدي الش���ال أثن���اء النوم أو الصالة. وفي فت���رة الحقة فقط 

وافقوا على أن نغطي أنفسنا بالشال في أيام السبت أيضا«. 

وف���ي البداية ل���م يوافق أزواج »نس���اء طالب���ان« على أن تلف نس���اؤهم 

أجسادهن بكل هذه األقمشة. »هذا لم يكن أمرا بسيطا. وقبل الزواج اتفقنا 

على أن أضع الش���ال، لكنه لم يوافق على النق���اب أبدا«. لكن هذه المرأة لم 

تتأثر بموقف زوجها، وبعد تدقيق في الش���ريعة اليهودية اكتشفت أنها 

ليس���ت ملزمة أبدا بالحصول على موافقة زوجها من أجل التمس���ك بتقاليد 

تقشف في الحيز العام. »في البيت يجب أن أرتدي كما يريد. لكن في الخارج 

يحظ���ر على الرجل أن يمنع زوجته من الظهور بمنظر متواضع. وفي البداية 

كان يعود حزينا جدا ألن الكثيري���ن في المجتمع كانوا يوجهون مالحظات 

ويقولون له إن هذا غير مقبول ومحظور، لكن اعتاد على ذلك شيئا فشيئًا«. 

التعليم يثير التشكك
تجتمع »نس���اء طالبان«، من كل الطوائف الحريدية، الشرقية والليتوانية 

والحسيدية، في أحد البيوت من أجل دراسة تعاليم دينية يهودية. وتقول 

لهم الحاخامة إن »أي قطعة قماش زائدة تغطي الجس���د تجلب الراحة لله، 

ومن منا ال تريد أن تريحه؟«. 

وي���دور في الدرس الديني نقاش حول ما ينبغي فعله في حال اش���تعال 

حريق، فتق���ول الحاخامة إنه »إذا كان هناك خوف م���ن المس باألرواح فإن 

الفريضة هي إخماد النار. وهذا أفضل من اس���تدعاء مس���اعدة طاقم إطفاء، 

ألنه باس���تدعاء كهذا نخالف محظورات أكثر بكثير. فاإلطفائية تستدعي 

الشرطة أيضا وعندها يكتبون تقريرا وما إلى ذلك«.

وتتعلم بنات »نساء طالبان«، وهن أيضا منقبات وأجسادهن مغطاة بقطع 

قماش مثل أمهاتهن، في مدرس���ة خاصة بهذه الطائفة. وهذه المدرس���ة 

عبارة عن ش���قة ف���ي بناية. وتوضح إحدى النس���اء أنه »توجد مؤسس���تان 

تعليميتان للبنات، واحدة هنا، فوق الشقة التي تتلقى فيها النساء الدرس 

الدين���ي في حي غيئوال، واألخرى داخل حي ميئا ش���عاريم. وهذه مدرس���ة 

خاصة بالبنات المنقبات، إذ أن البنات الصغيرات يغطين الوجه أيضا«. 

وأضافت أنه »توجد مش���كلة كبيرة بالنس���بة لألطفال الذكور، إذ ال توجد 

أية مؤسسة مالئمة لهم. ونحن نخشى من خداعهم ومن أن يؤدي ذلك إلى 

إثارة ش���كوك لديهم. وأنا أخاف من إدخال أفكار لدى الولد، مثل ’ربما أمي 

مجنونة فعال وال ينبغي أن ترتدي هكذا’، لذلك فإني أرس���ل األوالد الصغار 

فق���ط إلى تعلم التوراة وأخرجهم فيما ه���م ال يزالون صغارا. وابني الكبير، 

في الحادية عش���رة من عمره، يبقى في البيت منذ س���نة، وس���يبقى جميع 

أوالدي في البيت في العام المقبل. ونجد بين حين وآخر ش���خصا ما يتطوع 

لتعليمهم«. 

وينظر هؤالء النس���اء إلى األحداث ف���ي العالم من منظار غيبي، ويعتقدن 

أن كل المآس���ي موجودة في نبوءات، مثل »لن يكون هناك كهرباء، والبشر 

س���يموتون، وستنتش���ر األوبئة«، وأن »من س���ينقذ العال���م ويحظى برؤية 

المسيح هن النساء القديسات الالتي امتنعن عن إغواء الرجال«. وبعد هذه 

األقوال على لس���ان الحاخامة، تنضم البنات الصغيرات إلى النساء للصالة، 

ويتم إغالق الستائر كي ال يراهن من في الخارج. 

»المومسات«
تن���ص الصل���وات التي تقرأها »نس���اء طالب���ان« على الطلب م���ن الله أن 

يبقهن محتش���مات »وأال يراني الناس وأال يسمعوني... واصنع جميال معي 

بأال تكش���ف شعرة من ش���عري، وال أي جزء من جس���دي ولو للحظة قصيرة، 

واجعلني بشعة بنظر كل الرجال«.

وتوزع على هؤالء النساء كتيبات تحتوي على توجيهات سلوكية، وضعها 

حاخامون، مثل الحاخام إسحاق راتسابي والحاخامة ليئا كوك. 

وتتناول هذه الكتيبات مواضيع مثل »خسائر وأضرار خطيرة أخرى ناجمة 

عن خ���روج المرأة إلى العمل«، »كي���ف نربي بناتنا على البق���اء في البيت«، 

»نصائ���ح عملية في ح���ال االضطرار إل���ى الخروج من البي���ت«. ووفقا لهذه 

الكتيبات فإن المرأة التي تخرج من البيت »مومس«. 

وج���اء في أحد الكتيبات أنه »عندما نتحدث ع���ن ’مضطرين للخروج’ فإنه 

لزام التش���ديد على أن الغريزة الشريرة تعرف بأساليبها الخبيثة منح ذلك 

الش���عور حيال أية حماقة بأنها ليست مصيبة. وتشهد نساء كثيرات على 

أنهن عندما قررن التفكير مرتين قبل الخروج من البيت، أيقّن أنه في حاالت 

كثيرة وربما حتى في معظم الحاالت لم تكن ملزمات بالخروج، وبذلك حظين 

باالنتق���ال من الصفة الُمذلة بأنها ’مومس’ إلى الصفة المحترمة ’ابنة ملك 

في الداخل’، أي الباقيات في البيوت«.

وتوجد قواعد ينبغي اتباعها لدى الخروج من البيت مثل: الخروج في وقت 

يكون فيه احتمال االلتقاء برجال ضئياًل جدا؛ السير في طرق بديلة وهادئة، 

وهناك أيضا ينبغي الس���ير في جانب الطريق؛ ع���دم التوقف للتحدث مع 

صديقة أو قراءة إعالن؛ الس���ير بس���رعة ولكن ليس الج���ري ألنه ال يعبر عن 

تواض���ع؛ تحدث الم���رأة بالهاتف المحمول في مكان عام هو أمر مس���تنكر 

والتحدث مع صديق���ة في حافلة ينبغي أن يتم بصوت خافت وال يصل إلى 

آذان رج���ل؛ قبل الخروج م���ن البيت يجب إزالة المجوه���رات وخلع المالبس 

الملونة وارتداء مالبس طويلة وواس���عة كي ال يشاهد شكل الجسد؛ النساء 

الالتي تغطين وجوههن أجرهن عظيم«.

المحرقة حدثت بسبب تغير اللباس..
وأش���ار التقرير إلى أن نظرة »نساء طالبان« إلى اليهود العلمانيين أفضل 

بما ال يقارن من نظرتهن إل���ى الحريديم. وبنظرهن، العلمانيون هم أطفال 

أس���روا وال يعرفون القوانين )الدينية(، بينم���ا الحريديم يعرفون القوانين 

ويتجاهلونه���ا. وهذه النظرة للحريديم متبادلة. وإذا كان العلمانيون بنظر 

الحريديم مجتمعا جاهال، فإن »نس���اء طالبان« منبوذات من ش���دة االحتقار. 

ويت���م تعليق إعالن���ات كثيرة ضدهن في الش���ارع الحري���دي، كما أن كبار 

الحاخامين يهاجمون ظاهرة »نس���اء طالبان« وحاولوا اجتثاثها من دون أن 

ينجحوا في ذلك. 

ويصفه���ن بع���ض الحاخامي���ن بأنهن مجنون���ات، بس���بب المبالغة في 

التقش���ف، خاصة على ضوء تش���ددهن باإلصرار على اإلنج���اب في البيت، 

ومعارض���ة الحصول على عالج طبي إال في ح���ال عدم وجود خيار آخر، وحتى 

ف���ي هذه الحالة ينبغي الحصول على ع���الج كهذا من خالل عاداتهن وعلى 

أيدي طبيبة وليس طبيبا«.

وقالت إحدى »نساء طالبان« إن »الجميع يعتقد أننا نبالغ، لكنهم يتنكرون 

للتاريخ بكل بس���اطة، ألن جمي���ع أمهاتنا وعلى مدار مئ���ات األجيال التي 

س���بقتنا لبسن هكذا. واعلمي أن المحرقة ما كانت ستحدث لو أن النساء لم 

تغير لباسهن«.

وهذا الكالم ليس من وليد أفكار هذه المرأة، إذا أنه بموجب التاريخ الذي 

أعادت هذه الطائفة وحاخاموها كتابته، فإن الثورة الثقافية التي تغلغلت 

إلى أوروبا جعلت النساء اليهوديات المتدينات يغيرن لباسهن من النقاب 

تل س���تة ماليين يهودي في 
ُ
والش���االت إلى البدالت، ولهذا السبب فقط ق

المحرقة. وتعتبر هذه الطائفة أنه »لم تحدث محرقة لليهود الذين عاش���وا 

في دول مثل المغ���رب وتونس، ألن الثقافة لم تتغلغل هناك واس���تمرت 

النساء بارتداء لباس بموجب التقاليد اليهودية«. 

ورغ���م أن لباس »نس���اء طالبان« يلف���ت األنظار، إال أنه���ن ال يعتبرن ذلك 

خطيئ���ة. »الخطيئة هي إغراء الرجال، ألنه توجد ل���دى الرجال أفكار رهيبة 

ومروع���ة. والمرأة لن تتمكن أبدا من فهم م���ا يدور في رأس الرجل. فبنظرة 

واحدة صغيرة بإمكان الرجل الس���قوط في آثام رهيبة. والنساء الحريديات 

يرتدي���ن مالبس ملتصقة بالجس���د وتبرز كل ش���كل الجس���د. وتبرز كذلك 

المالبس الداخلية. هذه مالبس زنى. وهي معدة للمرضعات فقط«.

وحتى لدى االغتس���ال فإن »نس���اء طالبان« يغتس���لن وه���ن يضعن على 

أجس���ادهن غطاء يغطيه بالكامل، ويوجد في جانبه األمامي فتحة صغيرة 

للوجه وس���ّحاب. وأوضحت إحداهن أنه »ندخل أنبوب الماء إلى داخل الغطاء 

ونفعل كل ش���يء بداخل���ه. ويوجد لدي أغطية كهذه ل���ألوالد أيضا، لكنها 

أصغر حجما. وهم يستمتعون جدا من اإلضافة في القداسة«. 

وتعتبر هذه الطائفة أنه »بس���بب الكراهي���ة الداخلية بين اليهود ُهدم 

الهي���كل«، وأنه »بفضل نس���اء متقش���فات نجا آباؤن���ا... وألنهن لم يغيرن 

لباس���هن نجا أبناء إس���رائيل من مص���ر«. وتغطي هؤالء النس���اء المرآة في 

الحمام بقطعة قماش، »ألن علينا أن ننظر إلى أنفس���نا من خالل روحنا لكون 

الجس���د نجس���ًا، ولذلك نحرص على أال تكون هناك أية م���رآة«، ما يعني أن 

فتيات صغيرات في هذه الطائفة ربما لم يشاهدن كيف يبدو شكلهن.        

»نساء طالبان«: يهوديات منقبات يغطْين كل 
أجسادهن ويبتعدن عن جميـع أشكال الحضارة!

»نساء الطالبان« - كم منهن شاهدن شكلهن في المرآة؟
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

أكد أعضاء بارزون في حزبي “العمل” برئاس���ة إس���حاق هيرتس���وغ، 

و”الحركة” بزعامة تس���يبي ليفني، النية بالش���روع في مفاوضات بين 

الحزبين في األيام المقبلة، إلقامة وحدة بينهما، بعدما تحالفا في إطار 

تحالف “المعس���كر الصهيوني”، الذي خاض االنتخابات البرلمانية في 

آذار 2015، وحق���ق قفزة في التمثيل البرلمان���ي، من 21 مقعدا للحزبين 

مجتمعين في انتخابات 2013 إلى 24 مقعدا، ولتكون الكتلة الثانية من 

حيث الحجم في الدورة البرلمانية الحالية. 

ورغم أن هذا التحالف س���يعزز من مكانة حزب “العمل”، بعد سنوات 

طويلة من التراجع المس���تمر، إال أنه باألس���اس س���يكون “قارب نجاة” 

لتسيبي ليفني ذاتها، ولكن إذا ما ظهر أساس للشائعات التي تحدثت 

عن احتم���ال انضمام حزب “يوجد مس���تقبل” بزعامة يائي���ر لبيد إلى 

التشكيل الحزبي فحينها س���يبحر “القارب” في السياسة على حساب 

قوة حزب “العمل”، ويخلق تحالفا غير متجانس. 

وكم���ا أن التحالف االنتخابي بين “العمل” و”الحركة” لم يكن مفاجئا، 

عش���ية انتخاب���ات 2015، فإن الوحدة بين الحزبين ه���ي أيضا قد تكون 

س���ياقا طبيعيا، بين اطار تاريخي بمس���توى حزب “العمل”، وبين حزب 

لم يثبت في أي وقت، منذ وجوده على الس���احة السياس���ية في نهاية 

العام 2012، أن له قواعد حزبية واضحة وجهاز حزبي نشط، وإنما رئيسة 

حزب تصارع من أجل البقاء السياس���ي، مستغلة شعبيتها عند أوساط 

ليست قليلة في الشارع اإلسرائيلي، ولكنها ليست بالحجم القادر على 

خوض االنتخابات بقائمة مس���تقلة، بعد رفع نسبة الحسم للدخول إلى 

الكنيست من 2%، إلى 25ر3% ابتداء من االنتخابات األخيرة.

ففي نظرة للوراء 16 عاما، حينما دخلت ليفني ألول مّرة إلى الكنيست، 

بدعم من رئي���س الحزب في حين���ه، بنيامين نتنياه���و، لتنقلب عليه 

الحق���ا لصالح تحالفها في حزب “الليكود” مع أريئيل ش���ارون، كان من 

المس���تحيل رؤية تلك الشابة تنضم في أي يوم إلى حزب “العمل”، وال 

حت���ى بتحالف انتخابي، فهي كانت رأس الحربة في مهاجمة اتفاقيات 

أوسلو، والمفاوضات مع سورية والدول العربية، كيف ال وهي ابنة عائلة 

محسوبة على منظمة “إيتسل” الصهيونية اإلرهابية، التي نشط فيها 

والدها في سنوات األربعين.

ولم تتخ���ل ليفني في أي وقت عن مواقفها اليمينية الصلبة، ولكنها 

كانت تب���دع في تغليفها. فحينم���ا وقفت إلى جانب أريئيل ش���ارون، 

داعم���ة خطة اخالء مس���توطنات قطاع غ���زة، كانت يومه���ا على قناعة 

بالدواف���ع االحتاللي���ة المبّيتة لدى ش���ارون، الذي أراد م���ن تلك الخطة 

تشديد قبضته على الضفة المحتلة. وكذا حينما كانت وزيرة الخارجية 

في حكومة حزبها الجديد في حينه، “كديما”، برئاس���ة إيهود أولمرت، 

فقد كانت “الحارس اليميني المتشدد”.

ونذك���ر لها، ف���ي خريف الع���ام 2007، قبيل مؤتم���ر أنابوليس، أنها 

كانت صاحبة مطلب اعتراف القيادة الفلسطينية بما يسمى “يهودية 

إس���رائيل”. وحينما تس���ّربت أمور عن مس���ار المفاوضات بين أولمرت، 

والرئيس محمود عباس، ومدى عرض أولمرت لالنسحاب من الضفة )في 

حدود 94%(، هاجمت فورا عبر وس���ائل اإلعالم مجرد الحديث عن نس���ب 

كهذه.

وحت���ى حينما كانت ليفني زعيمة للمعارض���ة البرلمانية، وقفت على 

منصة الكنيس���ت تهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من اليمين، 

حينم���ا اتهمته بأنه يفتح أبواب مواجهة إس���رائيل م���ع العالم، بينما 

حينم���ا كانت في حكومة اولمرت، عرفت كيف توطد االس���تيطان تحت 

غطاء المحادثات مع الجانب الفلسطيني. 

ونضي���ف إلى كل هذا مش���اركتها ف���ي حكومة اليمين المتش���ددة 

بزعام���ة بنيامين نتنياه���و، في ال���دورة البرلمانية الس���ابقة. وبادرت 

ليفني بنفسها إلى قوانين شرسة، بتوليها وزارة العدل، وأبرزها قانون 

االطعام القسري لألسرى المضربين عن الطعام، وتشديد العقوبات على 

تهمة القاء الحجارة. وقد أقر الكنيس���ت هذي���ن القانونين، في الدورة 

الصيفي���ة األولى بعد انتخاب���ات 2015، حينما كان���ت ليفني نائبة في 

المعارض���ة، ولكنها تغّيبت عن التصوي���ت على القانونين، كي ال تدعم 

الحكوم���ة من جهة، ولعدم قدرتها على معارضة قوانين أش���رفت على 

بلورتها بنفسها من جهة أخرى.

قارب النجاة!
استغلت تسيبي ليفني تأييدها للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني 

إلظهار نوع من “االعتدال”، ما جعل تحالفها االنتخابي مع حزب “العمل” 

أمرا “طبيعيا” في نظر الش���ارع اإلسرائيلي، ولكنه على أرض الواقع كان 

هذا تحالف الالمفر لليفني، حينما قررت البقاء في الحلبة السياس���ية، 

في حين أن نس���بة الحسم ال تس���مح لها بمغامرة، قد تكلفها السقوط 

والغي���اب الكلي عن الحلبة. وحاولت بداية حف���ظ ماء الوجه، بحيث كان 

ينص االتفاق على أنه في حال فاز التحالف بتشكيل الحكومة المقبلة، 

فإن رئاس���ة الحكومة تكون مناصفة زمنيا، بينها وبين هيرتسوغ، األمر 

���اع الرأي، واقتنعت ليفني بالتنازل 
ّ
الذي القى انتقادات حادة لدى صن

عن هذا الشرط في األسبوع األخير من االنتخابات.

بعد صدور نتائ���ج االنتخابات البرلمانية، ومفاج���أة الليكود بحصوله 

عل���ى 30 مقعدا، بش���كل خال���ف كل التوقع���ات، ما جعل “المعس���كر 

الصهيون���ي” في المرتبة الثاني���ة، وحصوله على أق���ل بمقعدين مما 

توقعته االس���تطالعات، ظهرت أس���ئلة في حزب “العم���ل” عما قدمته 

ليفني لهذا التحالف. وما من ش���ك في أن التحالف خلق أجواء مشجعة 

لدى قطاعات “الوسط” و”اليس���ار الصهيوني”، وقد أثمر التحالف عن 

زي���ادة في قوة الحزبي���ن مجتمعين، إال أن ليفن���ي بالغت وابتعدت عن 

الواقع، حينما ادعت أمام وس���ائل اإلعالم أن نصف القوة التي حققتها 

قائم���ة “المعس���كر الصهيوني” تعود لها. فقبل ه���ذا التحالف كانت 

ليفني تصارع نس���بة الحس���م كي تدخل البرلمان مجددا. كما أن حزبها 

هو أيضا من دون هيئات وال مؤسسات، ومن دون جهاز تنظيمي ميداني 

واضح، وبقي حزب “نجوم”، فإلى جانب ليفني هناك أيضا عمير بيرتس، 

المنشق مرارا عن حزب “العمل”. وعلى الرغم من أن الشراكة بحد ذاتها 

س���اهمت هي أيضا بالنتيج���ة، إال أن ما هو واضح أن حزب “العمل” أعاد 

قسطا ليس قليال من قوته السابقة. 

يؤيدون فكرة االندماج
ف���ي تقرير جديد لصحيفة “هآرتس”، تبي���ن أن عددا كبيرا من نواب 

كتل���ة “المعس���كر الصهيوني” أب���دوا تأييدا وحتى حماس���ة الندماج 

كهذا، وكانت أنباء س���ابقة قد تحدثت عن أن الشخص الثاني في حزب 

“الحركة”، عمير بيرتس، هو األكثر توقا الندماج كهذا، وأنه بات يتحرك 

وس���ط كوادر حزب “العمل”، الذي انش���ق عنه ثالث م���رات، في غضون 

عقدين من الزمن، كانت األولى انش���قاقه في انتخابات اتحاد النقابات 

العامة الهستدروت في العام 1994، ليسري االنشقاق أيضا برلمانيا، ثم 

عاد إلى الحزب وترأس���ه في العام 2005، ثم انشق مجددا عن الحزب في 

نهاية العام 2012، عشية انتخابات مطلع العام 2013.

وتق���ول الصحيف���ة إن المؤيدين معنيون بأن يتم االندماج بس���رعة، 

وقبل أن تتفاجأ الحلبة السياسية بانتخابات مبكرة، على ضوء االئتالف 

الحكومي الهش، كي يكون للتحالف مصداقية. أما رئيس حزب “العمل” 

إسحاق هيرتسوغ، فإنه حسب “هآرتس”، ال يرفض فكرة الوحدة الكاملة 

بين الحزبين، إال أنه دعا حزبه “العمل” لفحص كل المس���ارات التي من 

شأنها أن تزيد قوة الحزب في االنتخابات المقبلة. وقال “إنني بالتأكيد 

معن���ي بالوحدة الكاملة بي���ن الحزبين، وهذا موض���وع جدير بأن يكون 

موضع بحث، ونحن في حزب العمل بدأنا في مس���ار التقارب بين الحزب 

وبين مجموعات وأطر أخرى، ومن شرائح اجتماعية متنوعة، بهدف إقامة 

جسم سياسي واسع، ليكون القوة األولى في االنتخابات المقبلة”.

إن تأييد ليفني لوحدة كهذه بين الحزبين، في خلفيته تخوف ليفني 

من أنه عشية االنتخابات المقبلة س���تكون أمام مساءلة حزب “العمل” 

عن حزبها، وع���ن كوادر حزبها وهيئاته، وم���كان وجوده ميدانيا، وهي 

أسئلة من الصعب على ليفني تقديم أجوبة عليها، تكون مقنعة لحزب 

“العمل” لتحافظ ليفني على قوتها البرلمانية، التي هي حاليا 5 مقاعد 

من أصل المقاعد ال� 24 للمعسكر الصهيوني.

وتقول ليفني إنها معنية بإنش���اء معس���كر “يسار- وسط”، لينافس 

التكت���ل الذي يطم���ح إلقامته بنيامي���ن نتنياهو، كما ورد على لس���ان 

مقربين منه في الش���هر الماضي أيلول. وفي س���ياق تقرير “هآرتس”، 

تم ذكر حزب “يوجد مستقبل” بزعامة يائير لبيد، كمرشح لالنضمام، إال 

أن األخير ما زال على قناعة بأنه قادر على المنافس���ة وحده على رئاسة 

الحكومة، رغم الضربة القاس���ية التي تكبدها حزبه في انتخابات 2015، 

والتي خس���ر فيها 40% من قوته البرلمانية التي حققها في انتخابات 

2013 )بفارق 26 شهرا(.

وكل المؤش���رات تدل على أن حزب يائير لبيد س���يلتقى ضربة أقسى 

في االنتخابات المقبلة، إذا لم يجد “مأوى سياسيا” ينقذه، فهذا الحزب 

اعتلى على خشبة حملة االحتجاجات الشعبية على غالء المعيشة، التي 

اندلعت لبضعة أس���ابيع في العام 2013، وفورا بعد االنتخابات كش���ف 

حقيقت���ه، بانقالبه على كل الش���عارات االجتماعية التي طرحها لصالح 

الش���رائح الوسطى، وبانتهاجه سياس���ة اقتصادية صقرية حينما كان 

وزيرا للمالية في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة.

أم���ا اليوم، ف���إن لبيد وحزبه الذي له 11 مقعدا، ب���دال من 19 مقعدا في 

الدورة السابقة، يجلس في صفوف المعارضة، وحسب الظروف القائمة، 

ال يبدو أنه مرشح جدي للدخول إلى االئتالف الحكومي، إال إذا قرر التنازل 

عن المزيد من ش���عاراته وبرامجه، المتعلقة حالي���ا بميزانيات جمهور 

المتدينين المتزمتي���ن. أضف إلى هذا، محاولة لبي���د الظهور بمظهر 

“السياس���ي المعتدل” حينما دعا في األيام األخي���رة رئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو، لتبني المبادرة العربية للس���الم كمبدأ للمفاوضات، 

في حين أنه حينما كان وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو، كان ينس���ق 

سياس���يا، مع تحالف المس���توطنين “البيت اليهودي”، وكان يقول في 

حينه إن الظروف ال تسمح بإحداث اختراق في المفاوضات.

هذا يعني أنه إذا ما اندمجت ليفني في اطار سياس���ي واحد مع حزب 

“العمل”، فإنها ستضيف لهذا الحزب “نجوميتها” السياسية، وهي لن 

تكلف الحزب ثمنا، بمقاعد برلمانية، أكبر مما يتحمله حزب “العمل”. أما 

حزب “يوجد مس���تقبل”، وزعيمه لبيد، فإن سقف مطالبه سيكون أعلى، 

في الوقت الذي يواصل فيه خسارة قوته ميدانيا، وبهذا سيتحول حزب 

“العمل” إلى قارب نجاة، على حساب “ركاب وطاقم القارب” األصليين.

عثرات في الطريق
من���ذ اآلن تب���دو عث���رات واضحة لوح���دة كاملة بين حزب���ي “العمل” 

و”الحركة”، ومن أبرزها مطالبة أوس���اط في حزب “الحركة” بتغيير اسم 

الح���زب الجديد كليا، بمعن���ى تخلي حزب “العمل” عن أحد تس���مياته 

التاريخي���ة، في الوق���ت الذي يدعو في���ه رئيس بلدية ت���ل أبيب، رون 

حولدائي، الذي يقال إنه سينافس على رئاسة الحزب، للعودة إلى االسم 

األول للحزب “حزب عمال إسرائيل”. 

ومطلب تغيير االس���م واالبتعاد عن هذا االسم، من ناحية ليفني ومن 

معها، هو دعوة مبطنة لتخلي الحزب عن برنامجه االجتماعي، أو ظهوره 

بي���ن الجمهور بصبغة اجتماعية، وهذا ما س���يالقي معارضة جدية في 

صفوف حزب “العمل”، على الرغم من أن الممارسة الفعلية لهذا الحزب 

في حكوماته، خاصة الحكومات األخيرة التي ش���ارك فيها، في سنوات 

التسعين واأللفين، تدل على أنه يتبع سياسة رأسمالية صقرية، تحت 

شعار “ظروف المرحلة”.

كذلك، فإن الحزب قد يجد عثرة في وضع برنامج سياس���ي متفق عليه 

لحل الصراع، فحزب “العمل” يعلن تمسكه بمبادئ خطة كلينتون العام 

2000، بما يش���مل القدس، بينما ليفني ال تؤي���د موضوع القدس. وهنا 

أيضا يش���ار إل���ى أن حكومات حزب “العمل” أو الحكومات التي ش���ارك 

فيها، اتبعت هي أيضا سياسة استيطانية، بما ينسف خطة كلينتون. 

وم���ا يمكن قوله منذ اآلن إن االنتخاب���ات البرلمانية قد تداهم الحلبة 

السياسية بش���كل مفاجئ، كعادة نتنياهو في السنوات األخيرة، فمن 

الواض���ح أن هذه الحكومة ال يمك���ن أن تصمد حت���ى الموعد القانوني 

لالنتخاب���ات المقبلة، في خريف العام 2019، وكل توس���يع للحكومة قد 

يطي���ل عمرها قليال ولكن لي���س حتى ذلك التاريخ. وم���ن المتوقع إلى 

درج���ة التأكد أننا سنش���هد اصطفافات جديدة في تل���ك االنتخابات، 

آخذي���ن بعين االعتبار وجود كتل برلمانية مهددة بالغياب عن البرلمان 

القادم إذا لم تعد اصطفافها.

اندماج ليفني بحزب »العمل« بمثابة 
»خيار الالمفر« لبقائها سياسيا!

*مفاوضات قريبة بين حزبي “العمل” و”الحركة” لالندماج في حزب جديد *الحزب سينقذ ليفني في االنتخابات المقبلة 

ولكنها ستضيف “نجومية” للحزب الجديد في حال أقيم *ضم حزب “يوجد مستقبل” بزعامة لبيد لحزب كهذا سيكون

 على حساب قوة حزب “العمل” *المفاوضات لن تكون سهلة بين الحزبين فيما يتعلق بالبرنامج االجتماعي وأيضا السياسي*

قال وزير الطاقة والبنى التحتية اإلس���رائيلية يوفال ش���تاينيتس إن الوضع 
األمن���ي المتعلق برش���ق الحج���ارة وإلقاء الزجاج���ات الحارقة س���يتغير قريبًا 
بعد الق���رارات التي اتخذها المجلس الوزاري اإلس���رائيلي المصغر  للش���ؤون 

السياسية- األمنية قبل نحو أسبوعين. 
ووصف ش���تاينيتس في تصريح���ات أدلى بها إلى وس���ائل إعالم في ختام 
اجتماع المجلس الوزاري المصغر، اإلج���راءات التي تقرر اتخاذها بأنها صارمة 
لكنه في الوقت نفسه أكد أنها مدروسة ومن شأنها أن تؤدي “إلى كبح البركان 

قبل أن ينفجر”ن على حّد تعبيره.
وكان المجل���س ال���وزاري المصغر صادق على اإلج���راءات التي عرضها رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو لمكافحة عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، 
ومن بينها توس���يع تعليمات إطالق النار، وفرض عقوبة الس���جن الفعلي ألربع 
س���نوات في الحد األدنى على بالغي���ن أدينوا بارتكاب إلق���اء حجارة وزجاجات 

حارقة باإلضافة إلى فرض غرامات باهظة عليهم. 
كما تقرر تش���ديد اإلجراءات ض���د القاصرين من ملقي الحج���ارة والزجاجات 
الحارق���ة وض���د أولياء أمورهم بما ف���ي ذلك إلغاء تحوي���ل مخصصات التأمين 

الوطني التي تستحقها عائالت القاصرين المعتقلين.
وتم االتفاق خ���الل اجتماع المجلس الوزاري بين وزي���ر األمن الداخلي غلعاد 
إردان ووزير المالية موش���يه كحل���ون على منح رجال الش���رطة الذين يخدمون 
في القدس الش���رقية هبات مالية على غرار تلك التي يتلقاها رجال الش���رطة 
المرابطون في منطقة الحدود الش���مالية. وتأتي هذه الخطوة بهدف تش���جيع 
رجال الش���رطة على أداء الخدمة في القدس الشرقية بعد أن تقلص عدد هؤالء 

في إثر الصعوبات التي يواجهونها في الخدمة.
وق���ال رئيس الحكومة نتنياهو في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر إن 
الحكومة تعتزم تغيير الوضع الذي ترسخ وكأنه يمكن في دولة إسرائيل إلقاء 
حج���ارة وزجاجات حارقة من دون أن يكون هن���اك رد، وأن يتم القيام بعمليات 

وقائية. 
وتط���ّرق نتنياهو إلى آخر األوضاع في الحرم القدس���ي الش���ريف فزعم: »إننا 
نحاف���ظ على الوضع القائم في األماكن المقدس���ة ولس���نا نحن من يخرقه وكل 
األقوال التي تزعم أننا نس���عى للمس بالمقدسات اإلسالمية هي مزاعم كاذبة 
وال أس���اس لها إطالقًا. لسنا نحن من يغير الوضع القائم، وأولئك الذين يدخلون 
العبوات الناسفة والمتفجرات إلى المساجد هم الذين يغيرون الوضع القائم«.

وأض���اف: »إننا نعمل بالطبع م���ن أجل صون القانون والنظ���ام العام والهدوء 
ونقول ذلك لكل جيراننا وندعو الس���لطة الفلسطينية إلى الكف عن تحريضها 

الوحشي في هذا الصدد«.
وحمل رئيس تحالف »المعسكر الصهيوني« زعيم المعارضة عضو الكنيست 
إس���حاق هيرتس���وغ على قرارات المجلس ال���وزاري المصغر وأك���د أنها جاءت 
متأخرة وال تف���ي بما هو مطلوب. وأضاف هيرتس���وغ أن نتنياهو معني بصنع 

عناوين صحافية وليس باألفعال.
وقبل هذا االجتماع أش���ارت وس���ائل اإلعالم إلى أن نتنياهو طالب المستشار 
القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين بالمصادقة على استخدام الرصاص الحّي 
ضد راش���قي الحجارة في القدس الشرقية، وذلك في أعقاب الحادث الذي أودى 
ان القدس، والذي تسبب في موته بحسب 

ّ
بحياة ألكس���ندر لفلوفيتش، أحد سك

االشتباه رشق الحجارة على س���يارته، وذلك لتمكين قوات الشرطة في القدس 
التي تواجه الفلس���طينيين راشقي الحجارة من إطالق الرصاص من نوع »توتو«- 
 من 

ّ
والمعروف باسم »روغر«- وهي عيارات نارية بقطر 22ر0 بوصة، وتأثيرها أقل

تأثير الرصاص العادّي، لكنها قد تكون قاتلة أو تسبب أضراًرا خطيرة.
ووفق تقديرات منظمة بتس���يلم، التي تتأسس على تجربة السنوات األخيرة 
ف���ي الضفة الغربية، فإّن مصادقة المستش���ار القانوني لن تؤدي إلى النتيجة 
ما على العكس من ذلك، 

ّ
التي تس���عى إليها الحكومة، أي تهدئة المنطقة، وإن

س���وف تجلب عواقب وخيمة وإلى توس���يع دائرة العنف. عالوة على ذلك، فإن 
قراًرا كهذا س���يخالف تقري���ر “لجنة أور”، التي حّددت بأن���ه »ينبغي أن يكون 
واضًحا، وبش���كل قاطع، أن إطالق الرصاص الحّي على يد رجال الش���رطة، بما في 
ل وس���يلة لتفريق الحش���ود. الرص���اص الحّي هو 

ّ
ذلك رصاص قناصة، ال يش���ك

ه يمكن 
ّ
وس���يلة لعالج حاالت خاصة... يج���ب أن تنّص القاعدة العام���ة على أن

استخدام وسائل فتاكة فقط في الحاالت التي يكمن فيها خطر حقيقي وفوري 
على حياة البشر«.

وجاء في بيان أصدرته بتسيلم هذه األيام:
من���ذ بداي���ة الع���ام الحال���ي )2015( قتلت ق���وات األمن اإلس���رائيلية ثالثة 
فلس���طينيين في الضفة الغربي���ة برصاص »توتو« في حوادث رش���ق الحجارة 
ل���م تواجه فيها قوات األمن خطر الموت. كما قتل أربعة فلس���طينيين، بينهم 
قاص���ران، على أيدي ق���وات األمن في أح���داث من هذا الن���وع بالرصاص الحّي 
العادي. وهذا من ضمن 20 فلسطينيا قتلوا على يد قوات األمن اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية منذ بداية العام. وأصيب عش���رات الفلسطينيين في اشتباكات 

من هذا النوع، وبعضهم تعّرض إلصابات خطيرة.
وأضاف البيان: إلى جانب الخطر الكامن في الس���ماح باستخدام سالح فتاك، 
ضح م���ن تجارب المراقبة المتراكمة، بعد إط���الق رصاص من نوع »توتو« في 

ّ
يت

الضف���ة الغربية، أن هن���اك تآكال تدريجًيا للقيود المفروض���ة على إطالق النار، 
األمر الذي أدى إلى زيادة اس���تخدام هذا السالح اليوم. ويطلق القناصة رصاص 
»توتو« بانتظام على الفلس���طينيين في أنحاء متعّددة في الضفة الغربية، في 

ظ���روف أبعد ما تكون عن تلك التي تجيز فيها التعليمات اس���تخدام الذخيرة 
الحي���ة. وعلى عكس التصريحات الرس���مية التي يبدو فيه���ا وكأّن إطالق النار 
ا بفتح 

ً
مراقب ومحّدد، يبدو أن القوات الفاعلة في الميدان تتلقى بس���هولة إذن

لون أي خطر على القوات. باإلضافة 
ّ
النار على راشقي الحجارة، حتى عندما ال يشك

إلى ذلك، يطل���ق القناصة النار على مناطق في الجس���م يحظر إطالق الرصاص 
عليها، وبالتالي فهم يزيدون من خطر اإلصابة القاتلة.

ر منظمة بتسيلم منذ سنوات من استخدام الجيش لرصاص 
ّ
وقال البيان: تحذ

»توتو« في المنطقة، كما أن تصريحات الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي وضباط 
الجيش والشرطة تتناقض مع تصريحات النائب العام العسكرّي بأن تعليمات 
ها الجيش 

ّ
اس���تخدام رص���اص »توتو« مقّيدة. وعملًيا، فإن الرس���الة الت���ي يبث

للجنود في الميدان هي أن الحديث ال يدور حول سالح فتاك وخطير وإنما حول 
وسيلة أخرى لتفريق المظاهرات. وهذه الرسالة مخالفة للقانون وتعّرض حياة 

البشر للخطر.
وتابع البيان: 

تشير التقارير اإلعالمية أيضًا إلى أن مجلس الوزراء صادق على خطة الشرطة 
التي تش���مل اس���تخدام الكالب الهجومي���ة واتخاذ تدابير العق���اب الجماعي 
ضد س���كان القدس الش���رقية، بهدف الضغ���ط عليهم لردع المش���اركين في 
االشتباكات. وتشير هذه التقارير إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة التعامل 
مع الوضع في القدس الش���رقية من خالل اس���تخدام القوة. لقد جّربت إسرائيل 
هذا األس���لوب في أماكن أخرى ف���ي الماضي. وال جدال حول التزام الس���لطات 
بالحف���اظ على النظام العام وحماية الس���كان، لكن الحديث ي���دور حول توّجه 
غير قانوني وغير أخالقي، يتجاهل من جهة واقع الحياة في القدس الش���رقية 
واالنتهاكات اليومّية للحقوق اإلنس���انّية للس���كان الفلس���طينيين، ومن جهة 

 ضد هذا الجمهور نفسه.
ً
أخرى يتخذ التدابير األكثر عدوانية

ـاكة!
ّ

جمعية حقوق المواطن:  أعيرة »روغر« فت
ووجه���ت جمعية حقوق المواطن رس���الة إلى المستش���ار القانوني للحكومة 
عّبرت من خاللها عن قلقها الش���ديد إزاء قرارات الحكومة باس���تخدام القناصة 
ضد راش���قي الحجارة في الق���دس وفي النق���ب وإزاء التش���ريعات المقترحة 
لمواجه���ة التصعيد في الق���دس ومن ضمنها فرض عقوب���ات مالية على ذوي 

المشتبه بهم برشق الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني.
وجاء في رسالة المحاميتين نسرين علّيان وآن سوتشيو، باسم جمعية حقوق 
المواطن، أن اس���تخدام األعيرة الحية كوسيلة لتفريق المظاهرات غير قانوني 
ها أعيرة 

ّ
إطالقًا وأن استخدام أعيرة “روغر” في الضفة الغربية المحتلة تؤكد أن

فتاكة أدت إلى التسبب باإلصابات الخطيرة وحتى الموت. 
كما أكدت أن تغيير أوامر إطالق النار وإتاحة اس���تخدام هذا الس���الح تعكس 
خرق���ا تاما للمبادئ األس���اس الموجهة لس���لطات تطبيق القان���ون في عالجها 
للمظاهرات، وهي تتجاهل توصيات “لجنة أور” فيما يتعلق بالوسائل المتاحة 

للتعامل مع المظاهرات.
وشددت الرسالة على أن صورة الوضع في القدس في العام األخير توضح جليا 
أن إتاحة اس���تخدام أسلحة جديدة أدت الى التس���بب بإصابات بالغة الخطورة 
وحتى الوفاة، وان العديد من المصابين هم من غير الضالعين في المظاهرات. 
وتطرقت الى االس���تخدام واسع النطاق للرصاص االسفنجي )المطاطي( األسود، 
والذي تم اس���تخدامه منذ تموز 2014 بش���كل غير تناس���بي وخارج عن النظم، 
إذ أدت األعيرة الى فقدان البصر الثني عش���ر مقدس���يًا، نصفهم من األطفال، 
أصغرهم يبلغ من العمر س���ت س���نوات، وأنه على الرغم من تعريف الش���رطة 
لألعيرة الس���وداء بأنها “س���الح غير قاتل” يهدف ال���ى تحديد حركة متظاهر 
واح���د فقط، فإن اس���تخدامه أدى الى وقوع عش���رات اإلصاب���ات الخطيرة والى 

استشهاد الفتى محمد سنقرط.
كما أوردت الرس���الة تفاصيل إصابة ثالثة مقدس���يين من الرصاص األس���ود 
مؤخ���را، وأكدت أنه في الح���االت الثالث هذه أصيب الجرحى بواس���طة قناصة 
وجهوا السالح صوبهم بشكل مباشر ومن دون أن تكون لهم عالقة بالمظاهرات.
وقالت الرس���الة إن اإلفادات التي جمعتها الجمعية في العام المنصرم حول 
الرص���اص المطاطي األس���ود، وخصوصًا عدم االنصي���اع المنهجي ألوامر ونظم 
استخدام هذا السالح، باإلضافة الى اإلصابات الخطيرة التي تسبب به لعشرات 
المقدسيين غير الضالعين بالمظاهرات، تؤكد أنه يجب التوقف على الفور عن 
استخدام هذا السالح، وكم بالحري السماح باستخدام سالح فتاك أكثر خطورة 

على حياة المواطنين سيؤدي حتمًا إلى زيادة عدد القتلى والجرحى.
كما تطرقت الرس���الة الى الظروف الطوبوغرافية للقدس وأحيائها، وقالت ان 
هن���اك تخوفات حقيقية من احتمال وق���وع إصابات خطيرة بين غير الضالعين 

بالمظاهرات بأعيرة ال�”روغر” الفتاكة.
كما عبرت الرس���الة عن قلق الجمعية إزاء تصريحات منتخبي الجمهور والتي 

تعكس استباحة دم راشقي الحجارة الفلسطينيين.
وفيم���ا يتعلق بالتش���ريعات المقترحة لفرض غرامات عل���ى ذوي القاصرين 
المش���تبه بهم بإلقاء الحجارة والتهديد بس���حب مخصصات التأمين الوطني، 
جاء أن هذه التش���ريعات تناقض المبادئ األس���اس للقانون الجنائي والتوجه 
الدستوري في القانون اإلسرائيلي، والذي يستند على الحفاظ على كافة حقوق 
اإلنسان للش���خص المدان، وأن إدانته ال تسلب منه أي حق عدا عن الحكم الذي 

اتخذ بحقه في المحكمة. 

منظمات حقوق إنسان إسرائيلية:

قرارات حكومة إسرائيل األخيرة تستبيح 
دم راشقي الحجارة الفلسطينيين!

* بتسيلم: القوات العسكرية الميدانية تتلقى بسهولة إذنا بفتح النار

لون أي خطر على القوات*
ّ

 على راشقي الحجارة حتى عندما ال يشك

رفض االحتالل: مشهد من القدس.                 )أ.ب(
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كتب إسرائيلية جديدة

إسرائيل والقرى الفلسطينية 
المهجرة سنة 1948

ّيبت عن الوعي: إسرائيل 
ُ
اسم الكتاب: “أزيلت من الحّيز وغ

والقرى الفلسطينية المهجرة سنة 1948”

تأليف: نوغا كدم�ان

الواليات  في  إنديانا  لجامعة  التابعة  النشر  دار  إصدار: 

المتحدة، بالتعاون مع جمعية “زوخروت” )ذاكرات(، 2015 

في العام 2008 أصدرت الباحثة اإلسرائيلية نوغا كدمان »على حاشية الطريق 

باللغة   »1948 سنة  المهًجرة  الفلسطينية  والقرى  إسرائيل  الوعي:  وهامش 

ّيبت عن 
ُ
العبرية، وهو يصدر اآلن باللغة االنكليزية بعنوان »أزيلت من الحّيز وغ

الوعي: إسرائيل والقرى الفلسطينية المهًجرة سنة 1948« عن دار النشر التابعة 

لجامعة إنديانا في الواليات المتحدة.

يتناول الكتاب عملية تهميش ومحو البلدات الفلسطينية المهجرة من الوعي 

والخطاب االسرائيلي. وتبّين كدمان بالتفصيل »اختراع« تسميات عبرية لمواقع 

البلدات المهجرة، وكيفية محاولة طمس وإزالة هوية هذه البلدات عن الخارطة، 

باإلضافة الى تجاهل أسباب وظروف تهجير هذه البلدات في المواقع السياحية وعلى الالفتات المنصوبة في هذه المواقع.

تقول كدمان إن بعض األسماء توراتي وبعضها اآلخر عبارة عن تحوير لالسم العربي فقط، وتصف هذه السياسة بأنها محاولة ماكرة الحتالل وعي 

األجيال لدى اليهود والعرب ولطمس الحقيقة التاريخية.

وكانت جمعية “زوخروت” )ذاكرات( قد أصدرت في المحور نفسه سنة 2012 كتابا آخر باللغة العبرية بعنوان “حكاية بلد- دليل مسارات”، من 

تأليف تومر جاردي وعمر الغباري ونوغا كدمان وأفيف جروس.

وجاء في تقديمه: »ما الذي يستتر وراء الحائط الحجري الواقع في تقاطع شارع أرلوزوروف وشارع ابن جبيرول في تل أبيب؟ ما هي تلك الحجارة 

الرابضة قرب شارع رقم 1 عند منعطف موتسا؟ ولماذا تتعالى مئذنة مسجد في وسط الشارع الرئيس في مدينة يهود؟ 

إن دليل المسارات الذي بين يديك، يعرض 18 مسارًا لجوالت في أحياء مدنية وقرى فلسطينية هجرت خالل النكبة وتم هدم أغلبها بيد إسرائيل.

جوالت إلى أماكن كانت قائمة هنا، وطالما نرى أطاللها ولكننا ال نعرف دائمًا مصدرها. من شاطئ الزيب شمااًل وحتى بئر السبع في الجنوب، تكشف 

هين/ات والقراء تلك الطبقة المغفلة من المشهد، وتمنح تلك الخرب والبيوت المهجورة والمباني القليلة الباقية حياة 
ّ
هذه الجوالت أمام المتنز

ومعنى مختلفين عّما نعرف عادة”.

نشرت صحيفة »إيكونوميست« االقتصادية البريطانية تقريرا 
قالت فيه إن إس���رائيل باتت الملعب الخلفي لحيتان مال، أو لمن 
يطل���ق عليهم »الطغمة المالية« من يهود العالم، الذين يجدون 
في إسرائيل ملجأ لهم للتهرب من الضرائب، كذلك ثمة بينهم 
م���ن يبحث عن ملجأ أمن���ي، وفق وصف المجلة بالنس���بة لبعض 
األثري���اء اليهود. وتش���ير إلى أن منهم من يس���عى إلى ش���راء 
سياسيين إس���رائيليين. وفي المقابل نش���رت مجلة »فوربس« 
قائم���ة أثرياء العال���م، وضمت أكثر من 1500 ث���ري من أصحاب 
الملي���ارات، 11% منهم من اليهود، بث���روة إجمالية تجاوزت 812 
مليار دوالر، والغالبية الساحقة من األثرياء اليهود في الواليات 

المتحدة األميركية. 
وقالت الصحيفة إن الس���لطات اإلسرائيلية تمنح حيتان المال 
اليه���ود في العالم »اس���تقباال دافئا، رغ���م التخوفات من أنهم 
يدفق���ون أمواال على إس���رائيل من أجل تبيي���ض األموال«،  في 
إشارة إلى القانون اإلس���رائيلي القائم منذ 12 عاما، والذي يمنح 
»المهاجرين الجدد«، إعفاء ضريبيا على مصالحهم االقتصادية 

في الخارج.
وأش���ارت إلى أن الكثي���ر من حيتان المال اليه���ود في العالم 
يشترون قصورا، أو حتى بنايات ضخمة، ويحولونها إلى مقرهم 
الرسمي، بعش���رات ماليين الدوالرات للمبنى الواحد، رغم أن كل 
واح���د من ه���ؤالء األثرياء ال يمضي في إس���رائيل على األكثر ما 
مجموعه بضعة أسابيع سنويا. كما أن توغل حيتان المال أولئك 
في قطاع العقارات اإلس���رائيلي، ساهم هو أيضا في رفع أسعار 

البيوت في إسرائيل في السنوات األخيرة.
وتقول الصحيفة إن حيتان المال يعرفون أن إس���رائيل ليست 
المكان المالئم لجني األرباح الضخمة لهم، قياس���ا بمشاريعهم 
االقتصادية العالمية، ولكن أش���ارت إلى أن هناك أس���بابًا أخرى 
تدفعهم للجوء إلى إس���رائيل، منها تبييض أموال، ولكن منهم 
أيضا من يس���عى للبح���ث عن أمنه الش���خصي، فمنهم كثيرون 
يتجول���ون في العالم مع حراس ش���خصيين، واجراءات حراس���ة 
مش���ددة حولهم، منها ما يصل إلى حد فحص كل ما يتناولونه 
من طعام وش���راب، في إش���ارة إلى األثرياء الروس، بزعم أن نزاع 
بعضهم مع الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين، أو مع مراكز قوى 

روسية أخرى، يجعلهم يتخوفون على أمنهم الشخصي.
وقال���ت الصحيف���ة إن بي���ن ه���ؤالء األثرياء م���ن يبحثون عن 
مصالحهم بين السياسيين، واشتروا مرارا ويشترون سياسيين، 
ما أدى إلى فتح ملفات فس���اد ومنها ما وصل إلى حد المحاكمات 

والسجن.   

دفيئة لمتهربي دفع الضرائب
وتقول الصحيفة إن عددا من كبار المس���ؤولين اإلسرائيليين 
أعرب���وا عن تخوفهم من أن قانون اإلعف���اء الضريبي للمهاجرين 
الج���دد خلق قنوات لتبيي���ض أموال. وقد حاول���ت وزارة المالية 
اإلس���رائيلية، قبل أقل من شهرين، اقناع الحكومة بإلغاء االعفاء 
الضريبي على المداخيل من مشاريع اقتصادية في الخارج، إال أن 
وزير الهجرة واالس���تيعاب زئيف إلكين )الليكود( قطع الطريق 

أمام هذه المبادرة.
وكانت الكثير من التقارير اإلسرائيلية قد تحدثت في السنوات 
األخي���رة عن أن إس���رائيل تحّول���ت إلى دفيئ���ة لمتهربي دفع 

الضرائب في دولهم، وتقصد األثرياء اليهود، الذين اس���تفادوا 
من القانون اإلس���رائيلي، الذي تش���ير له »اإليكونوميست«، وقد 
بادر ل���ه وزير المالية في الع���ام 2003، بنيامين نتنياهو، وكان 
ساريا لمدة خمس سنوات، ثم جرى تمديده في العام 2008 إلى 

عشر سنوات أخرى. 
ويمنح هذا القانون المهاجرين اليهود إلى إس���رائيل، وحتى 
اإلس���رائيليين الذين هاجروا قبل س���نوات وعادوا إلى إسرائيل، 
إعف���اء من دف���ع الضرائب عل���ى كل نش���اطهم االقتصادي في 
الخارج لمدة عش���ر س���نوات، حت���ى وإن كان األم���ر متعلقا ببيع 
عقارات وأعمال في الخارج وما ش���ابه، وه���ذا أحد األنظمة التي 
سنتها إسرائيل في السنوات األخيرة، بحثا عما يسمى »الهجرة 
النوعية«، بمعنى استقدام مهاجرين يهود من ذوي االمكانيات 

المالية والعلمية.
وجعل هذا القانون الكثيرين من كبار المستثمرين من يهود 
العالم يرون في إسرائيل “دفيئة لمتهربي دفع الضرائب”، كما 
تقول المحلل���ة االقتصادية ميراف أرلوزورف، في مقال س���ابق 
له���ا في صحيفة “ذي ماركر”. وأضاف���ت: “ليس صعبا أن نفهم 
لماذا كل يهودي لديه أمالك في العالم ومعني بالتس���تر عليها 
كي ال يدفع الضرائب يقفز إلى الفرصة الس���انحة )إس���رائيل(، 
وليس صعبا فهم لماذا يقوم يهود مستقيمون ال يخفون أمواال 
عن الضرائب )في دولهم( ولكنه���م معنيون بتقليص حجمها، 

بالقفز هم أيضا على الفرصة السانحة”.
وكان للبنوك اإلس���رائيلية الباع األكبر في استيعاب متهربي 
دفع الضرائب، وبحسب تقارير إس���رائيلية فإن األثرياء اليهود 
الذين تلقوا قبل سنوات ضمانات بعدم الكشف عن حساباتهم، 
المسجلة تحت أسماء مستعارة، ولربما أيضا تحت أسماء شركات 
وهمية، يهددون بمقاضاة البنوك لخرقها االتفاقيات، إال أن تلك 
االتفاقي���ات تتنافى مع القواني���ن والمواثيق الدولية، ما يجعل 

ادعاءاتهم ضعيفة.
وتكش���فت في النص���ف األول من هذا العام مس���ألة مالحقة 
السلطات األميركية لثالثة بنوك إسرائيلية، أولها في المالحقة 
البنك الثاني في إس���رائيل، بنك ليئومي، بس���بب تس���تره على 
متهربي دفع ضرائب أميركان يهود، في فروع البنك في الواليات 
المتحدة األميركية وف���ي أوروبا، وانتهت المالحقة بإبرام اتفاق 
يقضي بأن يدفع البنك غرامة بقيمة 270 مليون دوالر. والبنكان 
اآلخران هما “هبوعليم” أكبر البنوك اإلسرائيلية، وبنك “مزراحي 

طفاحوت”، الرابع من حيث حجمه من بين البنوك اإلسرائيلية.
وفي النصف األول من العام الجاري 2015، كش���ف النقاب عن 
أن السلطات اإلسرائيلية س���محت “لثري” أوكراني يدعى يوري 
بوريس���وف بالدخول اليها، ومنحته تأشيرة دخول له ولعائلته 
لمدة ستة أش���هر، على الرغم من أنه مطلوب للعدالة األوكرانية 
واالنترب���ول، لكونه متهم���ا باختالس 40 ملي���ار دوالر من أموال 
الدع���م ألوكرانيا، وكما يبدو فإن مس���ألة إدخاله إلى إس���رائيل 
مرتبطة بقضية الفساد الضخمة التي تتورط بها شخصيات من 

حزب “يسرائيل بيتينو” بزعامة أفيغدور ليبرمان.
كما اضطرت إس���رائيل قب���ل عامين للرضوخ لطل���ب االنتربول 
الدول���ي، الذي داه���م قبل فترة ع���دة بيوت فخم���ة في واحدة 
من ضواحي مدينة هرتس���ليا، التي يس���كنها كبار األثرياء في 
إس���رائيل، وكان اله���دف البحث ع���ن أثرياء فرنس���يين يهود 

متهمين بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 5 مليارات دوالر، جاؤوا 
إلى إسرائيل “واختبأوا فيها”.

11% من أثرياء العالم يهود
وكانت مجلة “فوربس”، قد نش���رت في الشهر الماضي، أيلول، 
تقريرها السنوي بشأن أصحاب المليارات في العالم، بمعنى من 
ل���ه مليار دوالر وما ف���وق. وتبين أن 11% من ه���ؤالء األثرياء هم 
م���ن اليهود في العالم، أي 167 ثريا م���ن أصل ما يزيد عن 1500 
ثري ش���ملتهم القائمة، وبلغ مجموع ثرواتهم، بحسب ما ذكرته 
صحيفة “ذي ماركر” االقتصادي���ة التابعة لصحيفة “هآرتس” 

اإلسرائيلية، أكثر من 812 مليار دوالر.
وفي مراجعة “المشهد اإلسرائيلي” لقائمة األثرياء اليهود ال� 
167، تبين أن األثرياء اليهود يش���كلون 18% من أكبر مئة ثري، 
ويحافظون على هذه النسبة في المئة الثانية من أثرياء العالم. 
وغالبية األثرياء اليهود، والثروة األكبر من دون مقارنة، نجدهما 
في الواليات المتحدة، وفي المرتبة الثانية من حيث حجم الثروة 
جاءت روس���يا، بينما حلت إسرائيل في المرتبة الثالثة من حيث 

عدد األثرياء اليهود.

وحسب تلك القائمة، فإن 106 أثرياء بثروة إجمالية تفوق 545 
مليار دوالر، وأكبرهم ثراء هو الري أليسون، وبلغ حجم ثروته في 
 خامس���ا في 

ّ
العام الج���اري 2015 حوالي 43 مليار دوالر. وقد حل

قائم���ة “فوربس”، محافظا على المرتب���ة ذاتها منذ العام 2014، 
رغ���م أن ثروته في الع���ام الماضي كانت ما يزيد ع���ن 51 مليار 
دوالر. إال أن أليس���ون الذي تتركز مشاريعه األساسية في برامج 
الحاسوب والتقنيات العالية، ثروته الحالية ضعفا ما كانت عليه 

في العام 2009. 
 ثاني���ا في قائمة اليه���ود، وفي المرتب���ة 13 في قائمة 

ّ
وح���ل

“فوربس” العام���ة، ماي���كل بلومبيرغ، رئيس بلدي���ة نيويورك 
الس���ابق، من العام 2001 وحتى العام 2013، وحجم ثروته بلغ 27 
مليار دوالر، ومش���اريعه األكبر في االستثمارات المالية. أما في 
المرتب���ة الثالثة بين اليهود، وال� 15 ف���ي القائمة العامة، فكان 
شلدون إدلسون، الذي بلغت ثروته 5ر26 مليار دوالر، وهو يميني 
عنصري متش���دد، والصديق والممول األكبر لبنيامين نتنياهو، 
ويصدر ف���ي إس���رائيل صحيفة “يس���رائيل هي���وم” اليومية 
دة كليا لدعم نتنياهو. وأساس مشاريع إدلسون 

ّ
المجانية، المجن

في قطاع القمار ويملك شبكة كازينوهات. 
ومن األس���ماء البارزة من بين األثرياء األمي���ركان اليهود الري 
فيغ وس���يرجي برين، وهما مؤسس���ا وصاحبا شركة غوغل، ولكل 
 فيغ في المرتبة 

ّ
منهما 23 مليار دوالر بفارق أق���ل للثاني. وحل

 في المرتبة 21. 
ّ

20 في قائمة “فوربس” العامة، وزميله برين حل
ومثلهما مارك تس���وكربيرغ، مؤسس وصاحب شبكة الفيسبوك، 
 ف���ي المرتبة 66 في 

ّ
ال���ذي بلغت ثروت���ه 3ر13 مليار دوالر، وحل

قائمة “فوربس” العامة.
ونجد أن في روس���يا 12 ثريا يهوديا، بلغ مجموع ثروتهم نحو 
82 ملي���ار دوالر، وأكثرهم ثراء ميخائي���ل فريدمان، الذي بلغت 
ثروته هذا العام 5ر16 مليار، وأغلب مش���اريعه في قطاع النفط، 
وأيضا في قطاع البنوك. ويليه فيكتور فاكلسبيرغ، الذي تجاوزت 
ثروت���ه 15 مليار دوالر بقليل، المختص أكثر بقطاع النفط. وكان 

»إيكونوميست«: إسرائيل ملعب خلفي لحيتان المال اليهود في العالم لتبييض األموال!
*»فوربس« تنشر قائمة أثرياء العالم: 11% من أصل 1500 ثري من اليهود *167 ثريا يهوديا بثروة إجمالية تتجاوز 812 مليار دوالر *106 أثرياء يهود في أميركا 

وثروتهم 545 مليار دوالر، يليهم 12 ثريا في روسيا بنحو 82 مليار دوالر، ثم 16 ثريا في إسرائيل بثروة إجمالية بلغت 44 مليار دوالر*

تقرير صدر في روسيا االتحادية، في نهاية العام الماضي 2014، 
تضم���ن قائمة أكبر 200 ثري روس���ي، وتبي���ن أن منهم 48 ثريا 
من ابناء الديانة اليهودية، ف���ي حين أن مجموع ثرواتهم 133 
مليار دوالر، بعد أن ج���رى تصنيف األثرياء إلى قوميات وأديان، 
إذ أن في القائمة حس���ب النش���ر 22 قومية ومن أديان مختلفة. 
واعتب���رت جه���ات حقوقية أن هذا النش���ر األول م���ن نوعه فيه 
عمليا “تحريض على األجانب” وأولئك من غير الروس المقيمين 
في روس���يا، وقال عضو في اللجنة االستشارية في مجال حقوق 
االنس���ان، في مكتب الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين، إن هذا 

“نشر نازي” قد يؤدي إلى مشاكل.
وتبين من المعطيات التي نشرتها أيضا الصحافة اإلسرائيلية 
أن���ه في حين أن ثروة 48 ثريا من أبناء الديانة اليهودية الروس 
تساوي 133 مليار دوالر، بمعدل 77ر2 مليار دوالر للثري الواحد، 
فإن ثروة 89 روس���يا تساوي 165 مليارا، بمعدل 85ر1 مليار دوالر 

للثري الواحد.

أثرياء إسرائيل
وشملت قائمة “فوربس” العالمية 16 ثريا إسرائيليا يهوديا، 
من أصح���اب مليار دوالر وما فوق، وبلغ مجموع ثرواتهم 44 مليار 
دوالر، إال أن قائم���ة “فوربس” تختلف بقدر كبير عن قائمة أكبر 
500 ثري التي تنشرها صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية التابعة 
لصحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية سنويا. وكانت القائمة األخيرة 
قد نشرت في شهر حزيران الماضي، ومن بين الفوارق احتساب 
ثري فرنسي حصل على الجنسية اإلسرائيلية، كثري إسرائيلي، 
بينما بقي في “فوربس” كثري فرنسي مع فارق كبير في تقدير 

الثروة، وغيره من الفوارق.  
وبحس���ب “فوربس” فإن أكبر أثرياء إسرائيل هو عيدان عوفر، 
وق���درت ثروته بنح���و 5ر6 مليار دوالر، يليه ش���قيقه إيال عوفر 
بث���روة بلغت 6 مليارات دوالر، بينما قال���ت “ذي ماركر” إن ثروة 
عيدان 25ر3 مليار دوالر. كذلك فإن الثري اإلس���رائيلي س���تيف 
 ثانيا ف���ي “ذي ماركر” بثروة قدرت بنحو 

ّ
فيرطهايم���ر الذي حل

25ر8 مليار دوالر، ظهر متأخرا في قائمة “فوربس” مع 4ر4 مليار 
دوالر. ووضعت الصحيفة اإلس���رائيلية في المرتبة األولى الثري 
الفرنس���ي، من أصل مغربي، باتريك ديره���ي، الذي حصل على 

الجنسية اإلس���رائيلية في العام األخير، بثروة قدرت بنحو 5ر16 
ملي���ار دوالر. إال أن ديره���ي ما زال يظهر ف���ي قائمة “فوربس” 

الحالية كثري فرنسي، مع ثروة بلغت 4ر6 مليار دوالر.  
وأشارت تقارير الثراء اإلسرائيلية، في العامين األخيرين، إلى 
ارتف���اع حاد في ثراء األثري���اء، إذ أن ثروة الكبار ال� 500 ارتفعت 
من 37 مليار دوالر في العام 2003، إلى 140 مليار دوالر في العام 
الجاري 2015، أي ما نسبته 378%، ولكن من ناحية حقيقية فإن 
الزيادة هي بنس���بة 330%، بعد أن أخرجنا م���ن المجموع العام 
ثروة الثري األكبر باتري���ك ديرهي التي بلغت 5ر16 مليار دوالر، 
والثان���ي ياكير غباي ال���ذي هو أيضا حصل على الجنس���ية في 

العام األخير، وبلغت ثروته 6ر1مليار دوالر.
ورأين���ا أن ثروة الكبار الخمس���ة األوائل حوالي 38 مليار دوالر، 
وهم يش���كلون 27% من إجمالي الثروة. بينما ثروة ال� 14 األوائل 
)بم���ن فيهم الخمس���ة( قراب���ة 62 مليار دوالر، ونس���بة 44% من 
إجمال���ي الثروة وث���روة ال� 34 الكبار بلغت ما يزي���د عن 91 مليار 

دوالر، أي 65% من إجمالي الثروة.

أثرياء الدول األخرى

وتبين القائمة وجود 6 أثرياء يهود في البرازيل، بثروة إجمالية 
25ر25 مليار دوالر. 

وهن���اك عدد مماثل من األثرياء في كن���دا بثروة إجمالية 3ر13 
مليار دوالر. 

وفي بريطانيا خمسة أثرياء يهود بثروة إجمالية 34 مليار دوالر. 
وهناك ثالثة أثرياء يهود في كل من: أوكرانيا )9ر7 مليار دوالر( 
وأس���تراليا )10 ملي���ارات دوالر( وإمارة موناك���و )5ر4 مليار دوالر( 
وفرنس���ا )4ر27 مليار دوالر(، إال أنه كما ذكر فإن أحد أثرياء فرنسا 

ديرهي حصل على الجنسية اإلسرائيلية.
كذلك في كندا ثريان يهوديان بثروة إجمالية 5ر3 مليار دوالر، 
وف���ي هونغ كونغ ثري يهودي واحد يدع���ى مايكل خضوري- 5ر9 
ملي���ار دوالر، وفي ألمانيا ثري يهودّي واح���د وتقدر ثروته ب� 9ر1 

مليار دوالر. 

]ب. ج[

الكتاب اإلحصائي السابع حول 
المجتمع العربي في إسرائيل

الديمغرافيا،  العربي في إسرائيل:  “المجتمع  الكتاب:  اسم 
المجتمع، واالقتصاد )7(” 

تحرير: رمسيس غّرة
إصدار: معهد فان لير في القدس، 2015

صدر أخيرًا المجلد السابع من كتاب “المجتمع العربي في إسرائيل: الديمغرافيا، 

أطلقه معهد  الذي  اإلحصائي  للمشروع  استمرار  بمثابة  واالقتصاد”، هو  المجتمع، 

فان لير في القدس في العام 2002، وهو مخصص لتوثيق خصائص المجتمع العربي 

الكتاب –كسابقه-  التي تطرأ عليه. وصدر هذا  الداخلية  والتغييرات  في إسرائيل 

بصيغة إلكترونية ديغيتالية )رقمّية( مفتوحة للجميع، ويمكن استعماله من قبل 

الباحثين والمخططين وصناع القرار وجميع المهتمين الساعين لالطالع بعمق )وعن 

كثب( على ما يدور في المجتمع العربي في إسرائيل وعلى عمليات التغيير الحاصلة 

هناك.

البيانات التي يضمها الكتاب تشكل قاعدة للتحليل في مجاالت السوسيولوجيا 

واالقتصاد والسياسة وغير ذلك، ويمكن استخدامها أيضا ألغراض البحث والدراسة، 

قبل  من  السياسات  رسم  صعيد  وعلى  االجتماعي  الصعيد  على  للعمل  وكقاعدة 

بغرض  وأطيافه  أوجهه  بشتى  العربي  الجمهور  على  الضوء  الكتاب  ط 
ّ
يسل الدولة. 

زعات داخل المجتمع العربي في إسرائيل، وتشخيص ظواهر مشتركة للفئات التي تعيش بين ظهرانيه، والمقارنة بينها وبين 
ّ
تحليل التوّجهات والن

المجتمع اليهودي. على هذا النحو يشكل هذا الكتاب مدماكا مهّما في المساعي الحثيثة والواسعة التي يبذلها معهد فان لير في القدس لتنمية وتعزيز 

المجتمع المدنّي في إسرائيل كأحد أسس الديمقراطّية، وكقاعدة لمجتمع تسوده المساواة والتعددّية والتسامح.

يضم كل واحد من كتب السلسلة خمسة مجاالت يجري عرضها بتفصيل بالغ: الديمغرافيا، والعمل، والمستوى المعيشي، والتربية والتعليم، والتعليم 

العالي، والحكم المحلي )بدأ تناول هذا المجال بدءا من الكتاب الثاني(. وكما في الكتابين السابقين )5 َو 6( يعرض الكتاب الحالي نظرة تطورّية على 

المجموعة  التطور مع  بيانات من األعوام 2001- 2012 بحسب مؤشرات منتقاة، من خالل مقارنة قسم من نزعات  التلخيصّية ثمة  الجداول  البيانات. في 

السكانية اليهودية. عالوة على ذلك تطرح في بداية كل فصل نتائج منتقاة مع جداول ورسوم تسعى إلى عرض بيانات ال تظهر في الجداول اإلحصائية 

في متن الفصل، وهي بعامة بيانات مقارنة للفئتين السكانيتين العربية واليهودية، أو لفئات فرعية داخل المجتمع العربي.

 مرة بتسليط الضوء على مجاالت إضافية كالصحة )الكتاب الثاني والكتاب السادس(، ومفاهيم سائدة حول 
ّ

عالوة على هذه المجاالت يقوم الكتاب في كل

مناحي حياتّية منتقاة )الكتاب الرابع(، ومالمح البلدات العربية )الكتاب الخامس(. وفي الكتاب الحالي تم تسليط الضوء بكثافة على موضوع »انشغاالت 

أوقات الفراغ والكفاءات«.
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