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كلمة في البـدايـة

جدل حاد في إسرائيل بشأن تقرير 
»لجنة بيطون« حول اليهود الشرقيين:

تحليالت: اليمين 
اإلسرائيلي المتطّرف 
يسعى إلى استمالة 
جمهور الشرقيين 

لدعمه انتخابيا!

القوانين والممارسات 
اليومية الصارمة في 

صفوف »حسيدية غور« 
تدفع العشرات من 
أتباعها إلى التخلي 

عن تدينهم!

المنطق المسيطر على إسرائيل:
ال يمكن منع »حرب لبنان الثالثة«!

 بقلم: أنطـوان شلحـت

خلص التعاطي اإلس���رائيلي مع ذكرى م���رور عقد على حرب 

لبن���ان الثاني���ة )تموز 2006(، ف���ي معظمه، إلى نتيجة ش���به 

وحي���دة، فحواها: حتى ل���و تأخر اندالع »حرب لبن���ان الثالثة« 

فإنها واقعة ال محالة.

وفسّرت بعض التحليالت حتمية هذه الحرب بصورة تبريرية 

����ة، من قبي���ل أن حزب الل���ه اليوم هو العنص���ر التقليدي 
ّ
فظ

الوحيد الذي يهّدد بصورة كبيرة إس���رائيل، ونظًرا الى أن حرب 

شّن كما كان يجب، فإن هذا التهديد تعاظم 
ُ
لبنان الثانية لم ت

بصورة حاّدة خالل العقد األخير.

ف���ي أكثر من مناس���بة قلن���ا إن الحرب المقبل���ة تبقى، على 

األقل في ُعرف العس���كر، هي الح���رب األنجح دائًما. وال يختلف 

الجنراالت في إس���رائيل، في هذا الش���أن، ع���ن نظرائهم في 

العالم أجم���ع. كما يبدو، في الوقت عينه، أن غرائز الجنراالت ال 

شحن من جديد في كل مرة. وبناء على ذلك 
ُ
ا، وإنما ت

ً
كبح بتات

ُ
ت

يمكن القول إن الجنراالت في إسرائيل أثبتوا أنهم »خبراء« في 

تفعيل الق���وة، وأنهم جهلة في كل ما يتعلق بإدراك ومعرفة 

حدودها. 

غير أن هذه االستنتاجات ليست منحصرة في الجنراالت فقط. 

ويكفي إلثب���ات ذلك أن تطالعوا آخ���ر الخطابات والتصريحات 

التي أدلى بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 

أكثر من هذا، سبق لمعلق الشؤون األمنية اإلسرائيلي رونين 

برغمان )راجع مقالته »الجيش اإلسرائيلي يتجه إلى حرب ضد 

ساس���ة الدولة«، »نيويورك تايم�ز«، 21 أي���ار 2016(، أن رأى أنه 

في تاريخ إس���رائيل القصير غالًبا ما كان قادة الجيش ورؤساء 

األجهزة االستخباراتية يدعمون استخدام القوة، وأظهروا في 

العديد من الحاالت ازدراءهم للقانون ولحقوق اإلنس���ان. وفي 

ا بش���كل منهجي. 
ً
المقابل كان القادة السياس���يون أكثر توازن

ويلف���ت في ه���ذا الخصوص إلى أن���ه في الع���ام 1954 بادرت 

االس���تخبارات العس���كرية من دون إطالع رئيس الحكومة في 

حينه موش���يه شاريت إلى شن سلسلة من الهجمات اإلرهابية 

ض���د مصر بهدف خلق صدع بين ذلك البلد والواليات المتحدة 

وبريطانيا. وفي العام 1967 حث الجيش رئيس الحكومة ليفي 

أشكول على السماح له بشن ضربة هجومية ضد مصر وسورية، 

وعندما طلب أشكول منه االنتظار تآمر قادته على اعتقاله في  

سرداب تحت األرض إلى أن يوافق.

ل إلى أنه في العقود الثالثة الماضية أصبح 
ّ
ولفت هذا المحل

الجيش وأجهزة االس���تخبارات أكثر حذًرا حيال كسر القانون، 

ولقد س���اعد في ذل���ك التهديد بالمطاردة م���ن جانب محكمة 

الجناي���ات الدولية. كما أن أجهزة المؤسس���ة األمنية تتحرك- 

ا لأليديولوجية أو الدين 
ً
ا للمصلحة القومية ال وفق

ً
برأيه- “وفق

أو االعتب���ارات االنتخابية”، وهي دوافع تحّدد طبيعة س���لوك 

الساسة. 

بش���كل عام كان تش���خيص الباحث في ش���ؤون العالقة بين 

الجي���ش والمجتمع والسياس���ة ف���ي إس���رائيل، المحاضر في 

الجامع���ة المفتوحة اإلس���رائيلية، البروفس���ور ياغيل ليفي، 

لجوه���ر الجدل العام الذي دار حول ح���رب لبنان الثانية األكثر 

مدعاة للتأمل. 

ا عس���كرية، 
ً
فقد ج���زم بأن هذا الج���دل اعتبر الحروب أحداث

وكان���ت نقطة االنطالق هي أن اس���تخدام الق���وة أمر ال يمكن 

منعه، ولذا كل ما بقي هو فحص ما إذا كان األمر س���يتم بشكل 

ناجع أم ال، وهل حدث تحسن منذ المواجهة األخيرة.

 وقبل أي شيء أحداث سياسية، 
ً

لكن برأيه فإن الحروب هي أوال

ا لحرب لبنان األولى )1982( التي 
ً
ونتيجة لفشل السياسة. وخالف

زعم كثيرون في أوس���اط الجمهور اإلسرائيلي أنها كانت حرًبا 

اختيارية، أي كان لها بديل سياس���ي، فإن النقاش حول حرب 

لبنان الثانية وال س���يما االحتجاج الذي حدث في أعقابها، ركز 

في األس���اس على الطريقة التي قام فيها المستوى السياسي 

بتحريك الجيش وبأداء الجيش نفس���ه. ونظ���ر إلى »الالخيار« 

للحرب بصفته نقطة انطالق ال جدال فيها. 

وأع���اد ليفي إلى األذه���ان أن الجنرال احتي���اط غيورا آيالند 

الذي أنهى منصبه كرئيس ل�«هيئة األمن القومي« قبل الحرب 

بأس���ابيع معدودة، ألمح إلى وجود بديل سياس���ي في س���ياق 

مقال نش���ره في ذروة الحرب وكت���ب فيه: »قبل عام كان يمكن 

محاول���ة التوصل إل���ى اتفاق أمني جديد م���ع لبنان، يكون في 

ا تفكيك 
ً

أساسه تطبيق قرار األمم المتحدة 1559 )يشمل أيض

ا أجزاء 
ً

ح���زب الله( الذي تم اتخاذه في الع���ام 2004. وفيه أيض

أخرى، مثل تقديم إس���رائيل ألش���ياء. لكن ه���ذه المبادرة لم 

تطبق بس���بب المنطق اإلسرائيلي المعهود الذي بموجبه نحل 

المشكالت فقط بعد حدوث األزمة«. ونّوه ليفي بأن المعلومات 

التي تم نش���رها حول فش���ل ه���ذا الجهد لم تع���ن أحًدا في 

النق���اش الذي اندلع أثناء الحرب وبعده���ا، وفي الوقت الحالي 

���ا بعد مرور عقد فإن الفرضية الس���ائدة هي أن الحرب لم 
ً

أيض

يكن باإلمكان منعها.

ويش���ّدد الباحث عل���ى أن االمتناع في إس���رائيل عن نقاش 

الخيار السياس���ي، وخصوًصا عدم اكت���راث الجدل العام بهذا 

الخي���ار، أمر مقلق جًدا، وهذه إحدى س���مات س���يطرة الخطاب 

العس���كري على الجدل السياسي في إسرائيل والتي زادت في 

األعوام العش���رين األخيرة وأدت إلى صرف اهتمام المواطنين 

نحو أبعاد اس���تخدام الجيش )القوة(، م���ع إهمال الجدل حول 

منطق منع الحرب بواسطة الخيار السياسي.

تجدر اإلش���ارة إلى أن »لجنة فينوغ���راد«، التي تقّصت وقائع 

ا إلى اس���تنتاج انتقد 
ً

»ح���رب لبنان الثانية«، توصلت هي أيض

إسقاط »ضرورة البحث بحماسة عن مسارات تفضي إلى اتفاقات 

ثابتة وبعيدة المدى )سياس���ية( مع جيراننا« من جدول أعمال 

المؤسسة السياسية اإلسرائيلية. لكن الوقائع المتراكمة منذ 

ذلك الوقت تؤكد أن هذا االستنتاج بالذات بقي حبًرا على ورق.

دعوة عامة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار«

يدعوكم لحضور ندوة حول:

العالقات التركية- اإلسرائيلية 
في ظل آخر التطورات

يتحدث فيها كل من:

لحث – مدير  وحدة المشهد في مركز  “مدار”
ُ

 أ. أنطوان ش

د. مهند مصطفى - باحث متخصص في عالقات إسرائيل الدولية  

تدير الندوة :  د. هنيدة غانم 

وذلك يوم غد األربعاء 2016/07/20، 
في تمام الساعة الخامسة مساء

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

صادقت لجنة القانون والدس���تور والقضاء في للكنيس���ت، أمس االثنين، على 

مشروع »قانون اإلقصاء«، تمهيدا لطرحه للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة 

العامة للكنيست. 

ويعتبر مش���روع القانون هذا معاديا للديمقراطية وعنصريا كونه يستهدف 

باألساس النواب العرب.

ووفقا لمشروع القانون، بإمكان الهيئة العامة للكنيست إقصاء عضو كنيست 

بادعاء التحريض على العنصرية وتأييد الكفاح المس���لح ضد إسرائيل، في حال 

أيد اإلقصاء 90 عضو كنيست. 

وتب���دأ عملية إقصاء عضو كنيس���ت بعد توقيع 70 عضو كنيس���ت على طلب 

إقصاء، وينبغي أن يكون 10 أعضاء كنيست بينهم من صفوف المعارضة، وينص 

مشروع القانون على أنه ليس باإلمكان إقصاء عضو كنيست في فترة انتخابات، 

وه���ي الفترة التي يكثر فيها أعضاء كنيس���ت خاصة من صفوف اليمين إطالق 

تفوهات عنصرية وفاشية.

ولم يش���ارك أعضاء كنيست من المعارضة في التصويت على مشروع القانون 

في اللجنة البرلمانية أمس، احتجاجا على عدم مش���اركتهم في التصويت على 

تنقي���ح القانون بعد ط���رح تحفظات من���ه، وقدموا طلبا إلع���ادة التصويت على 

المصادقة على مشروع القانون في لجنة القانون والدستور والقضاء.

ويتوق���ع أن ُيطرح مش���روع »قانون اإلقص���اء« على الهيئة العامة للكنيس���ت 

للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم. 

ومشروع القانون هذا عبارة عن تعديل لقانون أساس: الكنيست.  

وبادر إل���ى هذا القان���ون العنصري رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياه���و، وذلك عل���ى خلفية لقاء ن���واب التجمع الوطني الثالث���ة في القائمة 

المش���تركة مع عائالت فلس���طينية مقدس���ية تطالب بتحرير جثامين أبنائها 

الشهداء.

وكان���ت القائمة المش���تركة قد أصدرت بيانا ف���ي آذار الماضي وتطرقت فيه 

إلى هذا القان���ون العنصري، وقالت فيه إن »لقان���ون اإلقصاء غاية واحدة وهي 

ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل. فلقد فشل مشروع التدجين، 

وبالتال���ي يرى نتنياهو أن بديل التدجين عليه أن يكون تصفية كاملة للتمثيل 

البرلماني والسياسي«. 

وأض���اف بي���ان القائم���ة المش���تركة أن إس���رائيل »قام���ت بتطهي���ر عرقي 

للفلس���طينيين، وها هي تستمر بتطهير سياس���ي، وبين العمليتين محاوالت 

متواصلة للتدجين والتحريض والتهديد. لكن ما ال يفهمه نتنياهو، هو أنه كما 

فشلت سياس���ة التطهير العرقي في تصفية وجودنا، كذلك لن تنجح سياسات 

التطهير السياسي، في وقف حراكنا ونضالنا السياسي«.

وأكدت صحيفة »هآرتس« أن »قانون اإلقصاء مهزلة يجب إيقافها«.

وكتبت الصحيفة في مقال افتتاحي أمس: 

في األسبوع الماضي وافقت لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست على 

معظم تفاصيل »قانون اإلقصاء«، الذي سيطرح غدًا )اليوم( على هيئة الكنيست 

إلجراء القراءتين الثانية والثالثة. واالقتراح الذي ُيعدل قانون أساس: الكنيست، 

الهدف منه السماح بإقصاء عضو كنيست خالل فترة واليته بتصويت أغلبية 90 

عضوًا من أعضاء الكنيست. خالل النقاشات سمي االقتراح«قانون التجميد«، لكن 

في نهاية النقاشات اعترف رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، بأن ال مفر من 

تسمية القانون باسمه: إقصاء.

وخالل النقاش���ات جرى إدخ���ال تغييرات عل���ى اقتراح القان���ون مثل ضرورة 

الحص���ول على دعم 70 عضو كنيس���ت من بينهم 10 أعضاء م���ن المعارضة من 

أجل البدء باإلجراءات، وعدم س���ريان مفعول القانون خالل فترة االنتخابات. هذه 

التعديالت ال تغير قيد ش���عرة ف���ي جوهر القانون الذي يم���س صميم النظام 

نتخب.
ُ
الديمقراطي: الحق في أن تنتخب وأن ت

وفي الحقيقة فإن القانون يمس بهذا الحق وبجوهر البند 7أ من قانون أساس: 

الكنيس���ت، الذي يمنع انتخاب عضو كنيست لألس���باب التالية )عدم االعتراف 

بوج���ود دولة يهودية ديمقراطية، التحريض عل���ى العنصرية، ودعم اإلرهاب(. 

النواب العرب في الكنيست: استهداف متصاعد.

مشروع قانون لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى إسرائيل

توقعات بأن تصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين 
الثانية والثالثة على مشروع قانون إقصاء النواب العرب!

*”هآرتس”: جوهر القانون يمس صميم النظام الديمقراطي*

لك���ن بما أن هذا اإلج���راء ُيتخذ قبل االنتخابات من قبل لجن���ة تضم قاضيًا، فإن 

التعدي���ل المقترح يمكن أن يؤدي إلى البدء بعدد غير محدود من اإلجراءات، في 

أعقاب كل فعل أو قول هما موضع جدل تجاه ش���خص س���بق أن حصل على ثقة 

خب للكنيست.
ُ
الشعب وانت

في إسرائيل هناك مخالفات جنائية تتعلق بالتحريض على العنصرية وبدعم 

اإلرهاب، ال تغطيها الحصانة البرلمانية. إذا اتهمت محكمة عضو كنيست بهذه 

المخالفات فإن عضويته في الكنيست تتوقف فورًا. لكن اقتراح القانون الحالي 

س���ينقل هذه القدرة  إلى يد الكنيس���ت، الذي سيتحول اآلن إلى سلطة تحقيق 

وس���لطة قضائية وتنفيذية. وسيحصل أعضاء الكنيس���ت الذين تحركهم في 

األغلب اعتبارات سياس���ية، وانتخابية وش���عبوية، على ق���درة قضائية فائضة، 

بينما تنقصهم الوسائل لتحديد وقائع عملية والتوصل إلى خالصات قضائية.

وسيكون القانون بمثابة جنة عدن بالنسبة للمتطرفين، الذين سيتناكفون مع 

بضعهم البعض ومع بقية أعضاء الكنيست من أجل احتالل العناوين األولى في 

الصحف. إنه قانون سيؤدي إلى تحريض أعضاء الكنيست ضد بعضهم البعض.

وختمت الصحيفة: 

إن حقيقة موافقة الكنيس���ت على اجراء متسرع لتعديل قانون أساس )يشكل 

في الواقع جزءًا من دس���تور الدولة( - م���ن دون نقاش عام، ومن دون تفكير، ومن 

دون فحص تأثير ه�ذا القانون على المؤسس���ة السياس���ية وعلى العالقات بين 

الس���لطات -  هو أمر معيب. ولم يفت األوان بعد عل���ى إدارة االئتالف كي تعيد 

النظر في االقتراح وتوقف هذه المهزلة. 

مشروع قانون لضم مستوطنة 
»معاليه أدوميم« إلى إسرائيل

ذكرت تقارير إعالمية أمس أن أعضاء كنيست من االئتالف الحكومي اليميني 

المتطرف ينوون تقديم مشروع قانون إلى جدول أعمال الكنيست، يقضي بضم 

مستوطنة »معاليه أدوميم«، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إلى إسرائيل.

وسيقدم مش���روع القانون ما يس���مى »اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى«، 

برئاس���ة عضوي الكنيس���ت يوءاف كيش من حزب الليكود الحاكم، وبتس���لئيل 

سموتريتش من كتلة »البيت اليهودي«. ووقع على مشروع القانون خمسة رؤساء 

كتل في االئتالف، هي الليكود و«كوالنو« و«البيت اليهودي« وش���اس و«يسرائيل 

بيتين���و«، بينما امتنع رئيس كتلة »يهدوت هتوراة« عن التوقيع على مش���روع 

القانون، حسبما أفادت صحيفة »يديعوت أحرونوت«.

يشار إلى أن الكنيست سن قانونين في الماضي لضم القدس وهضبة الجوالن 

المحتلتين إلس���رائيل، لكن مثل هذه القواني���ن تتعارض مع القانون الدولي وال 

تعترف بها أية دولة في العالم.

لكن مش���روع قانون ضم مس���توطنة »معاليه أدوميم« إلى إسرائيل، وفي حال 

ه، يعني أنه سيكون بإمكان دولة االحتالل تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه 
ّ
سن

المستوطنة. 

وكان أعضاء كنيس���ت من أحزاب اليمين في االئتالف الحكومي قدموا مشاريع 

قوانين مشابهة خالل والية الكنيست السابق لكن لم يتم سنها بسببها تقديم 

االنتخابات العامة. 

على الرغم من كل سياس���ة التمييز والقيود التي يواجهها العرب في الداخل 

في جهاز التعليم اإلس���رائيلي، وأيضا في سلك التعليم الجامعي، إال أن تقريرا 

جدي���دا لمكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي أظهر ارتفاعا ملحوظا في نس���بة 

الحاصلين على األلقاب الجامعية األول والثاني والثالث، والنس���ب باتت أعلى بما 

ال يقاس عما كان قبل عقد وعقدين من الزمن. 

مع ذلك تبقى االحصائيات الت���ي نعرضها هنا أقل من واقع الحال، إذ أن هذه 

االحصائي���ات تتعلق بخريجي الجامع���ات والكليات اإلس���رائيلية، بينما ما بين 

16 - 19 أل���ف طالب عربي يتلقون تعليمهم الجامع���ي في األردن ودول أوروبية، 

وفي الس���نوات القليلة األخيرة بدأ هناك إقب���ال كبير على الجامعات في الضفة 

الغربي���ة، أبرزها الجامعة األميركية في مدينة جنين، حيث يدرس فيها وحدها 

4 آالف طالب من فلس���طينيي 48، وأيضا ف���ي جامعة النجاح في نابلس، وجامعة 

بير زيت.

وبحس���ب تقرير مكتب االحصاء عن الس���نة الدراس���ية 2014- 2015، فإن عدد 

الحصلين على األلقاب الجامعية في الجامعات والكليات في إس���رائيل بلغ 5ر73 

ألف طالب، وهذا أقل بنسبة 2% عما كان في السنة الدراسية التي سبقت، 2013- 

2014. إال أن هذا الهبوط كما يبدو كان بين الطالب اليهود، إذ أن أعداد الخريجين 

العرب ارتفعت بنحو 5%، ولكن نسبة الزيادة الحقيقية بعد األخذ بعين االعتبار 

التراجع العام بلغت %3.

وقد بلغت نس���بة الحاصلين على اللقب األول من العرب 2ر10%، مقابل نس���بة 

7ر9% في العام الدراسي الذي سبق، في حين أنه في العام الدراسي 2001- 2002 

كانت النس���بة 4ر6%. يضاف إلى هذا أن الدراس���ة في الخ���ارج لم تكن بالحجم 

القائم اليوم.

أما في اللقب الثاني فقد كانت القفزة أكبر بكثير، ففي العام الدراس���ي 2014- 

2015، كانت نس���بة الطالب العرب الحاصلين على الش���هادة 2ر9% مقابل نسبة 

7ر8% في العام الدراس���ي الذي س���بق، أما في العام الدراسي 2001- 2002، فقد 

كانت النسبة 3ر%3.

وكانت القفزة األكبر في اللقب الثالث، فقد بلغت نس���بة العرب الحاصلين على 

هذه الش���هادة في العام الدراسي موضوع التقرير 4ر4%، مقابل نسبة 2ر3% في 

العام الدراسي الذي سبق 2013- 2014، في حين أنه في العام 2001- 2002، كانت 

نسبة العرب من بين الحاصلين على اللقب الثالث 7ر%2. 

وبطبيعة الحال، حينما يكون المس���ح متعلقا بكل الحاصلين على الش���هادات 

الجامعية لدى العرب من كل الجامعات والكليات في الوطن والخارج فإن نس���بة 

العرب سترتفع، ولكنها تبقى أقل من النسبة القائمة بين اليهود مع توجه دائم 

لتقليص الفجوة.

كذلك ووف���ق تقارير تصدر تباعا، آخرها في األس���بوع األول من الش���هر 

الج���اري، فإن نس���بة الع���رب آخذة في االرتف���اع في المواضي���ع المتقدمة 

والعصري���ة، وأولها الطب، ثم قطاع التقنية العالية، الذي س���جل في العام 

الدراسي المنتهي قفزة بنسبة 40% عما كان في العام الدراسي 2012، ففي 

ذلك العام كانت نسبة العرب في مواضيع التقنية العالية، من برمجة وعلم 

حاس���وب وغيره، 10%، وقفزت في العام الدراس���ي المنته���ي 2015-  2016 

ل العرب 50% من إجمال���ي زيادة الطالب في هذه المواضيع 
ّ
إلى 14%. وش���ك

العصرية.

وبحس���ب معهد األبحاث »تس���وفن« الذي أصدر هذه المعطيات، فإن ما ساهم 

ف���ي هذه الزيادة الحادة، هو دخول ش���ركات تقنية عالي���ة عالمية ومحلية إلى 

البلدات العربية، خاصة مدينة الناصرة، التي فيها »دفيئة تكنولوجية«. وتعمل 

في المدينة 40 شركة، آخرها كانت شركة ميكروسوفت. 

وتش���ير كل التوقعات إلى استمرار االرتفاع في أعداد الطالب العرب في هذه 

المواضيع العصرية.

ارتفاع كبير في عدد األكاديميين العرب في الداخل
*معطيات رسمية: أعداد الخريجين الجامعيين العرب ارتفعت العام الماضي 

بنحو 5% رغم تراجع نسبة الخريجين الجامعيين في إسرائيل عموما بـ%2*
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بّين بح���ث جديد لمنظمة التع���اون بين الدول المتط���ورة OECD، وتحليل 

له ج���رى في مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي، أن مس���توى المعرفة في 

الرياضي���ات وق���راءة لغة األم في إس���رائيل، ه���و من األدنى م���ن بين الدول 

المتط���ورة، وهذا التحصي���ل المتدني حاصل أيضا على المس���توى الجامعي 

وليس فقط المدرسي، وينعكس على مستوى المؤهالت المهنية مستقبال. 

وكما في تقارير مشابهة في سنوات سابقة، يتأكد من تحليل مكتب االحصاء 

أن تحصي���ل اليهود وفق المعدل القائم في دول OECD، بينما التحصيل بين 

العرب في إس���رائيل أقرب إل���ى التحصيل القائم في ال���دول الفقيرة، وهذا 

انعكاس لسياس���ة التمييز العنص���ري. وبرغم ذلك ف���إن احصائيات جديدة 

ت على ارتفاع كبير في نسبة العرب الحاصلين على 
ّ
أصدرها مكتب االحصاء دل

األلقاب الجامعية الثالثة. 

ويس���تند البحث إلى اختبارات تجري في الدول ال� 34 األعضاء، ولكن منظمة 

OECD ذاتها توسع نطاق االختبار إلى دول خارج المنظمة. 

وفي إس���رائيل وحدها ش���ملت االختبارات في الرياضيات وقراءة لغة األم، 

شريحة نموذجية تضم 6400 شخص من أعمار تتراوح ما بين 16 إلى 65 عاما. 

والهدف من هذه االختبارات والبحث الذي يليه، هو فحص مستوى المؤهالت 

في مواضيع أساس���ية للتقدم في س���وق العمل، إذ أن مث���ل هذه المواضيع 

يصطدم فيها االنس���ان يوميا، حيث يضاف إلى هذه االختبارات فحص مدى 

المعرفة األولية بتشغيل الحاسوب. 

وقال أحد مسؤولي قسم التعليم في منظمة OECD، وليام تورن، في مؤتمر 

صحاف���ي عقد في ت���ل أبيب، مع اإلعالن ع���ن نتائج االختبارات في إس���رائيل 

والدول األخرى، إن المسائل الحسابية التي تضمنتها االختبارات بمستويات 

مختلف���ة لم تكن معقدة، بل كانت أس���ئلة تهدف إل���ى فحص مدى المعرفة 

األساس���ية في الرياضيات والمسائل الحس���ابية، وهي من المسائل التي قد 

يصادفها االنسان يوميا في حياته.

وحس���ب نتائج االمتحانات في إسرائيل تبين أن 31% من الذين شاركوا في 

االختبارات س���جلوا عالمات س���قوط، )لم يجتازوا عالمة الح���د األدنى للنجاح(، 

بينما بلغت نسبة السقوط في اختبارات القراءة 27%. وجاءت مرتبة إسرائيل 

في جدول النتائج في المرتبة 28 من أصل 34 مرتبة. وحصلت إس���رائيل على 

251 نقطة بينما المعدل القائم في دول OECD كان 263 نقطة. 

الفجوات بين اليهود والعرب
وأجرى مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي فحص���ا دقيقا للنتائج ليتبين 

أن الفجوات داخل الجمهور العام كبيرة جدا، خاصة على مس���توى الش���رائح 

الميسورة والغنية من جهة، والشرائح الفقيرة والضعيفة من جهة أخرى. 

وتبق���ى الفجوة بين اليهود والعرب هي األكبر، كون أن الغالبية الس���احقة 

من المواطنين العرب )54%( من الش���رائح الفقيرة، ويضاف إلى ذلك سياسة 

التميي���ز العنصري، وحجب موارد عن الطالب العرب، بالقدر الذي يحصل عليه 

الطالب اليهود.

فف���ي القراءة كان معدل اليهود 264 نقطة، وهو يالمس المعدل القائم في 

دول OECD- 268 نقط���ة، بينما لدى العرب كان���ت النتيجة 225 نقطة، وهذا 

قريب ألدنى تحصيل كان في دول المنظمة، ولهذا السبب فقد كان التحصيل 

العام في إسرائيل 255 نقطة.

وتس���تفحل النتائج أكثر في موضوع الرياضيات، إذ حصلت إس���رائيل على 

251 نقط���ة، بينما المعدل القائم في دول OECD هو 263 نقطة. ووجد مكتب 

االحص���اء أن تحصيل الطالب اليهود بلغ 262 نقطة، أي وفق المعدل، في حين 

أن تحصيل الطالب العرب بلغ 212 نقطة. 

وأكثر من هذا، فقد تبين من تحليل مكتب االحصاء أن 13% من المش���اركين 

اليه���ود في اختبار الرياضي���ات حققوا نتائج عالية جدا، بينما النس���بة بين 

الع���رب 1% فقط. وحصل 54% من الممتحنين العرب على أدنى النتائج، مقابل 

25% بين اليهود. 

وواقع التحصي���ل العلمي الظاهر من هذا االختب���ار العالمي، في ما يتعلق 

بالعرب في إسرائيل، ليس جديدا بل هذا ما هو قائم على مدى السنين، حتى 

وإن بدت في السنوات األخيرة بعض المتغّيرات اإليجابية المحدودة. وعادة ما 

نرى أن معدل تحصيل العرب في إسرائيل في اختبارات عالمية كهذه، شبيه 

بتحصي���ل الدول النامية والفقيرة، بينم���ا تحصيل الطالب اليهود قريب جدا 

للتحصيل في شمال أوروبا.

وعل���ى الرغم من تقاري���ر خبراء، وأوله���ا تقارير صادرة عن بنك إس���رائيل 

المركزي، تدعو إلى س���د الفجوات، وعمليا وقف سياسة التمييز العنصري، لما 

في ذلك من فائدة لالقتصاد اإلس���رائيلي على المدى المتوسط والبعيد، إال أن 

كل الوزارات وأولها وزارة التعليم تواصل سياسة التمييز. 

وهذا ما اتضح على سبيل المثال، وكنموذج للسياسات القائمة، في التقرير 

الذي صدر في أواخر العام الماضي، حول توزيع الميزانيات في وزارة التعليم، 

وكان التقرير يتحدث أساس���ا ع���ن العامي���ن 2013 و2014، حينما كان يتولى 

حقيبة التعليم الوزير الس���ابق شاي بيرون، من حزب “يوجد مستقبل”، الذي 

أوهم الجمهور بأنه جاء ليحدث تغييرا ملموس���ا ف���ي الوزارة، خاصة وأنه مع 

دخول���ه إلى منصبه في أوائل ربيع العام 2013، كانت قد ظهرت نتائج اختبار 

عالمي ش���بيه بما نراه هنا، إال أن بيرون فعل العكس تماما، وعمل على توسيع 

الفجوات بين العرب واليهود لتصل إلى نسبة %40.

وبّين تقرير لصحيفة “ذي ماركر” اس���تعرضناه في “المشهد اإلسرائيلي” 

ف���ي حينه )عدد 3 تش���رين الثاني 2015(، أن وزارة التعلي���م في فترة الوزير 

بيرون، وهو مس���توطن من التيار الديني الصهيوني، قد عّمقت الفجوات في 

الميزاني���ات بين جه���از التعليم العربي من جهة، وأجه���زة التعليم العبري، 

م���ن جهة أخرى، مع تفضي���ل أكبر لجهاز التعليم العبري م���ن التيار الديني 

الصهيون���ي. ووصل���ت الفجوات والف���وارق في الميزانيات الت���ي ترصد على 

مس���توى الطالب إلى نسب 33% وحتى 40%. وكانت نس���بة زيادة ميزانيات 

الطالب العرب أقل بكثير من تلك التي تلقاها الطالب اليهود.

وج���اء أن الميزانية العامة الت���ي ترصد للطالب الواحد ف���ي جهاز التعليم 

العب���ري “الدين���ي الصهيوني”، قد ارتفع���ت في فترة بيرون بنس���بة %12، 

وميزانية الطالب اليهودي في جهاز التعليم العبري الرسمي ارتفعت بنسبة 

8%، بينما ميزانية الطالب العرب���ي التي تعاني من تمييز تراكمي على مدى 

ستة عقود ونّيف ارتفعت في والية بيرون بنسبة 5% ما زاد أكثر من الفجوات.

أم���ا الفجوة األضخم فنجدها في مرحلة التعلي���م الثانوي، وهي آخر مرحلة 

يس���تعد فيها الطالب إلى الحي���اة العملية، أو العلمي���ة، إذ تبلغ الميزانيات 

لجهاز العبري بمعدل 31400 شيكل، ما يعادل 8130 دوالرا للطالب اليهودي، 

أما معدل التمويل في جهاز التعليم العربي الثانوي، فإنه يهبط إلى 18700 

شيكل، وهو ما يعادل 4844 دوالرا، ما يعني أن الطالب العربي يتلقى ميزانية 

تقل بنسبة 40% عما يتلقاه الطالب اليهودي في هذه المرحلة التعليمية.

فجوات على أساس األوضاع االقتصادية- االجتماعية
كذلك بّين تحليل مكتب اإلحصاء أن أبناء الش���رائح االقتصادية االجتماعية 

العالي���ة كانت نتائجه���م في االختب���ارات أعلى بكثير من نتائ���ج أبناء ذوي 

المداخي���ل المنخفضة، بمعنى الش���رائح الفقيرة والضعيفة، وهذا يش���مل 

اليهود أيضا. 

ويقول مكت���ب االحصاء إنه كلما كانت مداخيل العائلة أعلى كان التحصيل 

أعلى. فعلى س���بيل المث���ال، معدل روات���ب عائالت الذين وصل���وا إلى أعلى 

مس���تويات التحصيل في القراءة، كان 3ر15 ألف شيكل، وهو ما يعادل 3960 

دوالرا، بينما معدل رواتب عائالت الذين س���جلوا ادنى المستويات في القراءة 

كان 8500 شيكل، ما يعادل 2200 دوالر.

ووجد التحليل فجوات كبيرة في التحصيل بين نس���بة من حصلوا على أعلى 

النتائ���ج وأولئك الذين حصلوا على أدنى النتائج، فف���ي قراءة لغة األم حقق 

8% من الممتحنين في إس���رائيل أعلى النتائج مقابل 27% حصلوا على أدنى 

النتائ���ج، بواقع فجوة من 16 نقطة، في حي���ن أن المعدل في OECD كان %11 

لمن حققوا أعلى النتائج، مقابل 19% ألدنى النتائج.

والفجوات تتسع أكثر في موضوع الرياضيات، فقد حقق 10% من الممتحنين 

في إسرائيل أعلى النتائج مقابل 31% حققوا أدناها، بمعنى أنهم لم يجتازوا 

االختبار، في حين أن معدل من حصلوا على أعلى النتائج كان 11%، مقابل %23 

لمن لم يجتازوا االختبار.

ولم يجد التحليل فوارق تذكر بين تحصيل النساء والرجال في إسرائيل، بل 

كانت متقاربة في جميع المستويات، وأن التأثير القائم لألوضاع االقتصادية 

االجتماعية يسري أيضا على الجنسين في نفس المستوى.

ومن بين النتائج التي تضمنها تقرير منظمة OECD أن 18% من الذين أجروا 

االختبار الدولي في إس���رائيل،  فش���لوا في حل مشكالت أولية واجهتهم في 

اختبار الحاسوب، ويضاف اليهم 14% لم يجروا االختبار، نظرا لعدم معرفتهم 

المطلقة في الحاس���وب. وحسب تحليل مكتب االحصاء المركزي، أيضا الفجوة 

بي���ن نتائج العرب واليهود كانت كبي���رة جدا، إذ تبين أن 34% من المواطنين 

العرب ليس���ت لديهم أي صلة بالحاسوب، مقابل نس���بة 9% بين اليهود، في 

حين أن النسبة بين اليهود المتدنين المتزمتين )الحريديم( بلغت %14.

وقال���ت نائبة محافظة بنك إس���رائيل المركزي، د. نادين ب���ودو تراختنبرغ، 

تعقيب���ا على هذه النتائج، إن على إس���رائيل أن تطم���ح للوصول إلى المعدل 

القائم ف���ي دول OECD، وأن تحقق نتائج الدول في المراتب األولى. وأضافت 

أن النمو االقتصادي في إسرائيل يرتفع بوتيرة معقولة، ولكن إسرائيل ليست 

قادرة على سد الفجوة مع الدول األكثر تطورا، منذ 20 عاما. كذلك فإنه ال يوجد 

أي تحس���ن في االنتاج ف���ي العمل، ونتائج البحث هذا ت���دل على ضرورة رفع 

مستوى المؤهالت من أجل تحسين مستوى االنتاجية.

ويقول زوجها، عضو الكنيس���ت في كتلة “المعس���كر الصهيوني”، مانويل 

تراختنبرغ، الذي كان لس���نوات مسؤول توزيع الميزانيات في مجلس التعليم 

العالي، إن النتائج هي فشل ذريع لكل الجهاز المكلف برفع مستوى المؤهالت 

لدى الجمهور في إس���رائيل، وعلى الدولة أن تبدأ باالهتمام في جيل الطفولة 

المبكرة، ألن ما يتحدد في هذه الفترة يحدد أيضا المستقبل التعليمي، وهذا 

جانب مهم على ضوء أن نس���بة التكاثر الطبيعي في إس���رائيل، أعلى بنسبة 

ملحوظة مما هو قائم في الدول المتطورة.

نتائج متدنّية إلسرائيل في اختبارات عالمية في الرياضيات والقراءة!
*االختبارات أجرتها منظمة OECD بهدف كشف مستوى المؤهالت الحالية والمستقبلية في سوق العمل *إسرائيل حلت في المرتبة 28 من أصل 34 دولة 

*كما في سنوات سابقة، نتائج اليهود وفق معدل الدول المتطورة والعرب في أدنى المستويات، نتيجة سياسة التمييز*

أقر رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت 

األس���بوع الماضي، تعيي���ن الحاخام المتط���رف إيال كريم حاخاما رئيس���يا 

عسكريا للجيش، برغم تصريحاته العنصرية والمتطرفة ضد شرائح متعّددة 

من الجمهور. 

وكان أبرز ه���ذه التصريحات الفتوى التي أصدرها وتجيز للجنود “اغتصاب 

نساء العدو من غير اليهوديات”. 

لكن ما أثار الش���ارع اإلسرائيلي أساسا كانت تصريحاته اإلقصائية لجمهور 

النس���اء، وتحفظه إل���ى درج���ة معارضته النخراطه���ن في الجي���ش. وأيضا 

تصريحاته إزاء مثليي الجنس الذين اعتبرهم “مرضى نفسانيين”.

وال بد من القول إن كريم يمثل تيارا دينيا متطرفا سياس���يا يتنامى بوتيرة 

سريعة في كافة مؤسسات الحكم اإلسرائيلي، وخاصة الجيش.

وكريم من مواليد العام 1957، ويحمل رتبة عقيد في الجيش. 

وولد لعائلة متدينة متشددة، وتعلم في مدارس التيار الديني الصهيوني، 

وفي المعهد الديني “بني عقيبا نحاليم”. وانضم إلى الجيش في العام 1975، 

بموجب قانون التجنيد العسكري اإللزامي. وخدم في وحدة المظليين، وانخرط 

في عدة دورات عسكرية قتالية. واستمر في الخدمة العسكرية ضمن الجيش 

النظامي، وشارك في الحروب اإلس���رائيلية المختلفة، من ضمنها حرب لبنان 

منذ مطلع س���نوات الثماني���ن. وكان أيضا ضابطا في وحدة النخبة “س���ييرت 

متكال” )دورية قيادة هيئة األركان(.

والحقا حصل على ش���هادة تأهيل للحاخامية، وعمل رئيسا لمعهد التأهيل 

العسكري للتيار الديني الصهيوني، في المعهد الديني “عطيرت كوهانيم”. 

ونشر كتابا عن الحروب والفتاوى الدينية. 

وهو يقدم أجوبة دينية على أس���ئلة رواد موقع “كيبا” )القلنسوة الدينية(. 

واألجوب���ة اإلش���كالية التي ثارت حوله���ا ردود فعل غاضب���ة، كانت من خالل 

إجاباته لهذا الموقع. 

التصريحات والفتاوى
الضجة التي أثيرت حول تعيين كريم، وقفت في مركزها تصريحات وفتاوى 

وأجوبة على أس���ئلة ديني���ة، كان طرحها على مدى الس���نوات الماضية. ومن 

أبرزها، كما ذكر، أنه يجيز اغتصاب “نساء العدو من غير اليهوديات”، إلشباع 

رغبات الجنود في زمن الحرب. 

وق���د صدرت هذه الفتوى في العام 2003، كرد على س���ؤال ف���ي الموقع الديني 

“كيب���ا”، وفي أوج العدوان عل���ى الضفة الغربية وقطاع غ���زة. إال أنها صدرت على 

المأل في العام 2012، لكنها لم تحظ بالنشر اإلعالمي، كما حصل في األيام األخيرة.

واس���تند كريم على نص ديني جاء في أحد كتب الشريعة اليهودية، ويقول 

)ترجمة خاص���ة(: “حينما تنطلق إلى حرب على أعدائك، وقد منحك الرب إلهك 

القدرة على أسر أس���رى، ورأيت بين األس���رى امرأة جميلة المظهر، فرغبت بها 

م أظافرها، 
ّ
قل

ُ
وتأخذها لك امرأة، وتحضرها إلى داخل بيتك، لتصفف شعرها وت

وتخلع عباءة األسر، ثم تجلس في بيتك، تبكي أباها وأمها، ولو على مدى شهر، 

وبع���د ذلك تأت���ي اليها وتنكحها وتكون ل���ك زوجة. وإذا لم تع���د ترغب بها، 

فحررها، ولكن ال تبيعها مقابل المال، وال تنكل بها، حتى وإن أرهقتك”.

كما نشر كريم غطاء دينيا لنهج قتل المقاومين الفلسطينيين، أو من يتم االشتباه 

بهم بالنّية لتنفيذ عملية، كما هو قائم بشكل خاص في األشهر التسعة األخيرة.

كذل���ك فإنه تحفظ إلى درجة االعتراض على انخراط النس���اء في الجيش، إذ 

قال “إن النساء عاطفيات وسطحيات”. 

وأصدر كريم في العام 2011 فتوى أو تصريحا دينيا، يرفض فيه غناء النساء 

ف���ي احتفاالت الجيش، وحصل في أكثر من مناس���بة أن قام الجيش بتعديل 

برامجه الفنية في احتفاالت معينة، ما أثار ضجة في الشارع اإلسرائيلي. 

وخالفا لفتاوى أش���د، طال���ب كريم بالتعامل برأفة م���ع مثليي الجنس، لكن 

الحاخام العسكري اإلسرائيلي الجديد من مؤيدي 
رفض األوامر العسكرية إذا كانت تتناقض مع الشريعة اليهودية! 
*الحاخام كريم أصدر أيضا فتاوى تجيز اغتصاب “نساء العدو من غير اليهوديات” وقتل المقاومين الفلسطينيين أو المشتبه بهم بنّية تنفيذ عمليات

* كريم ليس وحده بل ممثل تيار متطرف واسع النفوذ في مؤسسات الحكم والجيش*

بصفتهم “مرضى نفسيين”.

غير أن ما أثار أيضا الشارع اإلسرائيلي قوله إن على الجندي أن يرفض أوامر 

عسكرية إذا كانت تتناقض مع الشريعة اليهودية. 

وهذه فتاوى نش���رها الكثي���ر من الحاخامي���ن المتطرفي���ن، خاصة أولئك 

المنتشرين في مستوطنات الضفة والقدس المحتلة. وهؤالء ُيعتبرون الزعامة 

الروحية للعصابات االستيطانية المتطرفة.

وب���رزت مثل هذه الفت���اوى في فترة إخالء مس���توطنات قطاع غ���زة في صيف 

الع���ام 2005، وأيضا لدى قيام الحكومة اإلس���رائيلية بإخ���الء محدود لبعض البؤر 

االس���تيطانية في السنوات الماضية. وكريم هذا هو أحد الناشرين لهذه الفتوى، 

لذا هناك من رأى تناقضا بين تصريحه هذا وبين تعيينه حاخاما رئيسيا للجيش.

ل الحاخام كريم تيارا متنفذا في التيار الديني الصهيوني، وحتى أنه بات 
ّ
ويمث

التيار األقوى في التيار األوس���ع، مس���تمدا قوته من جمهور المستوطنين، الذي 

ُيعد الجمهور األكثر حراكا في السياسة اإلسرائيلية، وصاحب الصوت األعلى في 

مؤسسات الحكم. وهو في تنام مستمر في كافة أذرع الحكم وخاصة الجيش. 

وبحس���ب تقرير ظهر في العام الماضي، ومثله في الس���نوات األخيرة، فإن 

نس���بة التيار الديني الصهيوني من خريجي دورة الضباط بلغت 31%، وهذه 

تع���ادل ضعفي نس���بة هذا التيار م���ن بين اليهود اإلس���رائيليين. وبموجب 

تقديرات ليست رسمية، فإن نس���بة أتباع التيار الديني الصهيوني شبيهة 

بنس���بة المتدينين المتزمتين )الحريديم( حاليا، بمعنى أنهم يشكلون أكثر 

من 13% من إجمالي السكان، وأقرب إلى 16% من إجمالي اليهود اإلسرائيليين.

وهذا التيار، مع تّي�ار الحريديم، من المتوقع أن يشكال في العام 2030، أكثر 

من نصف اليهود اإلس���رائيليين، نظرا لنسبة التكاثر العالية لديهما: 8ر%2 

لدى التيار الديني الصهيوني، وحوالي 8ر3% لدى “الحريديم”.

وم���ن أبرز ما صدر في الس���نوات األخي���رة عن التيار األول كتاب “ش���ريعة 

الملك” في العام 2009، وأصدره حاخامان متطرفان، ويتضمن فتاوى ش���ديدة 

وشرس���ة في تطرفها، مثل إجازة قتل النساء واألطفال من العدو، والكثير من 

الفتاوى المش���ابهة. وهذا الكتاب حظي بدعم وتأييد عشرات الحاخامين في 

المس���توطنات وخارجها. ولكن الدعم األساس جاء من المؤسسة اإلسرائيلية 

الحاكم���ة، التي بداية دفعت ضريبة كالمية برفضها للكتاب ومضامينه، لكن 

الحقا قررت النيابة العامة عدم تقديم الحاخامين إلى المحاكمة.

كذلك كثرت في الس���نوات األخيرة، فتاوى موجهة ضد الفلس���طينيين في 

إس���رائيل، مثل فتاوى حاخام مدينة صفد )شماال(، التي حظيت بدعم عشرات 

الحاخامين، ومنها منع تأجير أو بيع البيوت للعرب. وكان المستهدف المباشر 

لتلك الفتوى في حينه عش���رات الط���الب العرب، الذي���ن يتعلمون في كلية 

صف���د األكاديمية. وتبعتها أو تزامنت معها فتوى تمنع تش���غيل العرب في 

أماكن العم���ل اليهودية وغيرها. وأيضا في ه���ذه الحالة لم تتم محاكمة أي 

من الحاخامين، رغم أن تصريحاتهم تتعارض مع قوانين إسرائيلية قائمة.

ونضيف إلى ه���ذا، أن تصريحات كريم حول مثليي الجنس القت في األيام 

القليلة الماضية دعما مباش���را م���ن حاخام مدينة رمات غ���ان، التي هي جزء 

م���ن منطقة تل أبيب الكبرى، إذ ق���ال إن مثليي الجنس معاقون. وتصدر هذه 

التصريح���ات عن حاخام في منطق���ة تعد المعقل األضخ���م لمثليي الجنس 

اإلسرائيليين، ويشكلون مركز قوة انتخابية في تلك المنطقة.

ردود فعل
قال���ت صحيف���ة “هآرتس” في مق���ال افتتاح���ي، إن تصريح���ات الحاخام 

العس���كري الجديد إيال كريم، والتي تتضم���ن اإلذن باالغتصاب خالل الحرب 

الحاخام ايال كريم.   )رويترز( 

)واألم���ر يتعلق بامرأة من االغي���ار(، هي أمر خطير. و”كذل���ك قوله بأنه يجب 

عدم إطاعة أمر في الجيش يتعارض مع الش���ريعة اليهودية”، و”فريضة قتل 

المخربي���ن” )المقاومين(، واعتباره مثليي الجنس مرضى نفس���يين. ويضاف 

إلى هذا رفضه لتجنيد النس���اء، وقوله إن المرأة ليس���ت مؤهلة للشهادة ألن 

“النس���اء عاطفيات س���طحيات”، وكل هذه التصريحات ت���دل على أن كريم ال 

يمكنه أن يتبوأ هذا المنصب، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: “ثمة علم أس���ود ما يزال يرفرف ف���وق تعيينه وأدائه 

كمرجعي���ة روحية ف���ي الجيش اإلس���رائيلي”. وقال���ت إن تعيي���ن الحاخام 

العس���كري الرئيس حس���اس بأضعاف في هذا الوقت، الذي باتت فيه مسألة 

مصدر الصالحيات في الجيش اإلس���رائيلي، ومن المقرر في الجيش القائد أم 

الحاخام، مسألة حرجة.

وق���ال المحلل العس���كري ألون ب���ن دافيد في صحيف���ة “معاريف”، إنه من 

المح���زن “أن نرى في التعيين أنه يعرض م���رة أخرى الوجه الحالي لليهودية 

المتزمتة، حيث ال تترك التوراة مكانا للياقة”. 

ويضيف: “ش���فقت قلي���ال على كريم ال���ذي كذب على نفس���ه كي يحظى 

بالتعيين المنشود”.

وتقول النائبة ش���يلي يحيموفيتش من حزب “العمل”، إنه محظور تعيين 

كريم حاخاما رئيسيا للجيش، إذ يجري الحديث عن رجل ال يالئم طابع الجيش 

اإلس���رائيلي، وأنا على قناعة بأنه لو أج���روا بحثا أدق عن هذا الرجل، لما كانت 

ستقع هذه المهانة.

ودعا رئي���س كتلة “يوج���د مس���تقبل” البرلمانية عوفر ش���يلح، إلى إلغاء 

التعيين وقال: “إنني أعرف إيال كريم حتى قبل أن يصبح حاخاما، فقبل هذه 

الرتبة الدينية كانت لديه لحي���ة، وكنا ضابطين في نفس المرحلة في وحدة 

المظليين، وكان إيال ضابطا ممتازا، ولكن تعيين هذا الضابط الممتاز حاخاما 

رئيسا للجيش، يجب أن يلغى وفورا، ألن أفكاره الظالمية بشأن مثليي الجنس 

هي إشكالية، وأيضا تصريحاته الشوفينية حول المرأة”.

ويقول شيلح إن تصريحات كاريم تنطوي على موقفين يتعلقان بالعمود الفقري 

لعمل الجيش، وهما: تجنيد النس���اء الذي القى اعتراضات حاخامين في الس���ابق، 

وأيضا رفض األوامر العسكرية إذا كانت مناقضة لتعليمات الشريعة اليهودية. 

ورغم اعتراض ش���يلح على التعيين، إال أنه ح���اول تبرير قرار رئيس األركان 

أيزنك���وت ب���أن األخير أثب���ت أنه ليس للحاخ���ام الرئيس���ي أي دور في بلورة 

سياس���ات الجي���ش وعملياته ونهجه، وإنما هو مس���ؤول فق���ط عن الخدمات 

الدينية في الجيش.

وما يؤكد على الخلفية المتطرف���ة لكريم، هو الدعم المطلق الذي تلقاه من 

ن���واب تحالف أحزاب المس���توطنين “البيت اليه���ودي”، وأيضا من امرأة في 

الكتلة، رغم تصريحاته ضد تجنيد النس���اء، إذ اعتبرت النائبة ش���ولي معلم، 

وهي مستوطنة في الضفة، أن الهجوم على كريم نابع من منطلقات سياسية، 

وأيضا من الخوف من اتساع التيار الديني في الجيش. 

وقال زميلها في الكتلة النائب المستوطن مردخاي يوغيف إن الهجوم على 

كري���م نابع م���ن جهل، وأكد أن كريم »متواضع ولم يؤذ أي ش���خص على مدى 

السنين«. 

وبع���د مصادقة رئيس األركان عل���ى التعيين، باتت مصادق���ة وزير الدفاع 

أفيغدور ليبرمان موافقة مفروغا منها. 

وقال���ت مصادر في قي���ادة الجيش إن مصادقة أيزنك���وت تمت بناء على أن 

فتاوى الحاخام كريم صدرت قبل س���نوات، وأن كل حاخام يمكن العثور لديه 

عل���ى مواقف يعترض عليه���ا الجمهور العلماني، إضاف���ة إلى أن كريم أطلق 

تصريحا يقول فيه إنه لم يكن يقصد اإلس���اءة ألي شريحة من الجمهور، وكان 

هذا متعلقا أساس���ا بتصريحاته بشأن النس���اء ومثليي الجنس، لكن لم تتم 

اإلشارة بتاتا إلى تصريحاته وفتاواه الدموية ضد الفلسطينيين.  
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بمناسبة مرور سنة على االتفاق النووي مع إيران

اثنان من كبار الخبراء األمنيين اإلسرائيليين: 
إيران الدولة الوحيدة التي من المحتمل أن 
تمتلك القدرة على تهديد وجود إسرائيل!

*”صحيح أن التهديد النووي تأجل لبضع سنوات لكنه سيعود إلى جدول

 األعمال بخطورة أكبر عندما سترفع القيود عن البرنامج النووي اإليراني”!*

قال اللواء احتياط يعقوب عميدرور، الرئيس الس���ابق لمجلس األمن القومي في إسرائيل وأحد 

أقرب المستش���ارين األمنيين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياه���و، إن إيران هي الدولة الوحيدة 

التي من المحتمل أن تمتلك القدرة على تهديد وجود إس���رائيل. وأكد أنه يتعين على إسرائيل 

االس���تعداد إلزالة هذا الخطر بنفس���ها لو تحقق هذا االحتمال، وفي الوقت عينه تجنيد الواليات 

المتحدة لالنضمام إلى هذا الجهد الكبير.

وجاءت أقول عميدرور في سياق مقال نشره في نهاية األسبوع الفائت بمناسبة مرور سنة على 

االتفاق النووي بين الدول الست الكبرى وإيران حول البرنامج النووي اإليراني.

وكتب عميدرور: قبل سنة ُوقع االتفاق النووي مع إيران. ومن المفيد تقويمه بعد سنة، وبالتأكيد 

بع���د أن اتضح خالله���ا أن اإليرانيين يلتزمون بما اتفق عليه األط���راف. لقد اعتقدت يوم توقيع 

االتفاق أن الواليات المتحدة ضّيعت فرصة تاريخية بتنازالتها، وأنها لم تستغل تفوقها الواضح 

من���ذ بداية المفاوضات من أجل التوصل إلى إنجازات أكث���ر أهمية. لقد كان في اإلمكان التوصل 

إل���ى اتفاق أفضل بكثير في كل ما يتعل���ق بتفكيك قدرات إيران النووية، وكذلك في الكفاح من 

أجل منع تحول دول أخرى إلى دول نووية في المس���تقبل. كانت إيران هي الطرف الضعيف الذي 

يحت���اج إلى اتفاق، لكن الواليات المتحدة لم تس���تغل بصورة صحيحة األوراق التي كانت لديها. 

ال جدوى من الدخول في تحليل أخطاء الواليات المتحدة التي أدت إلى ش���عورها بضرورة التوصل 

إل���ى اتفاق. وفي المقاب���ل أدرك اإليرانيون أن الواليات المتحدة ال تمل���ك خيارًا آخر غير االتفاق. 

وهك���ذا تحولت موازين القوى في المفاوضات الى جانب إيران، وعرف مندوبوها كيف يس���تغلوا 

ذلك بصورة مثيرة لالعجاب.

ومض���ى قائال: في االتفاق حققت الواليات المتحدة هدفًا كبيرًا مباش���رًا: تعهدت إيران بإخراج 

معظ���م اليورانيوم المخصب الذي لديها )كميات تكفي لصن���ع 4 قنابل(. وقد فعلت ذلك وأبقت 

لديه���ا كميات صغي���رة من المواد المخصبة، من اآلن وحتى نهاية فت���رة االتفاق )أو حتى يجري 

خرق���ه قبل ذلك(. باإلضافة إل���ى ذلك، االتفاق قضى ف���ي الوقت الراهن حت���ى اآلن على القدرة 

اإليرانية إلنتاج البلوتنيوم وتطوير مسار بديل لصنع السالح النووي.

إن التن���ازل األميركي في المفاوضات كان جوهريًا. فبداًل من المطالبة بتفكيك القدرة اإليرانية، 

غّير األميركيون توجههم بصورة مطلقة، وأبقوا في يد اإليرانيين كل القدرات التي كانت لديهم 

في مس���ار تخصيب اليورانيوم ولكن بحجم أصغر، وأعلنوا أنهم س���يراقبونه مراقبة شديدة. في 

هذه األثناء ال يبدو أن الرقابة ش���ديدة بل بالعكس. واألخطر من ذلك أن االتفاق سمح لإليرانيين 

بالتقدم في مجالين مهمين لهما عالقة بالمس���تقبل النووي: يستطيعون مواصلة تطوير الجيل 

الجدي���د من أجهزة الطرد المركزي للتخصيب، وهذا الجي���ل الجديد الذي في نهاية فترة البحث 

والتجربة )التي ستس���تغرق تقريبًا الوقت الذي يستغرقه االتفاق( سيتيح لهم التخصيب بحجم 

يفوق ب� 10 إلى 20 مرة ما يس���تطيعه الجيل الحالي، وهم يس���تطيعون مواصلة تطوير الصواريخ 

الثقيلة والبعيدة المدى.

وبرأي هذا الخبير األمني، ال تستطيع إسرائيل أن تبقى المبالية حيال نتائج االتفاق. وقد اتضح 

في وقت الحق أن الواليات المتحدة مصرة على عدم استخدام الخيار العسكري بخالف تعهداتها، 

ولذا يتعين على إس���رائيل أن تكون مستعدة للقيام بنفسها بما هو مطلوب - إذا توجهت إيران 

دمت لها، 
ُ
نحو القنبلة. إن إخفاء مجريات المفاوضات عن إسرائيل، والتراجع عن التعهدات التي ق

والنتائج في نهاية المفاوضات، تبرر تش���اؤم المتش���ائمين في القدس. ومن المحتمل أن تكون 

هن���اك اآلن فرصة لتغيير نظرة واش���نطن. ومن أجل ذلك، يجب على إس���رائيل أن تقيم منظومة 

عمل وثيقة مع اإلدارة الجديدة التي س���تبدأ العمل بعد نصف س���نة في الواليات المتحدة. ومن 

المفيد تش���كيل مجموعات عمل مشتركة، مهمتها الكش���ف عن أي خرق لالتفاق ووضع قوانين 

اللعبة المالئمة عند حدوث ذلك، أو عندما تبدأ إيران في بناء قوة نووية بعد انقضاء فترة االتفاق. 

بموازاة ذلك قال إفرايم كام، وهو باحث في معهد “دراسات األمن القومي” في جامعة تل أبيب، 

إنه بالنس���بة إلسرائيل ال توجد أخبار جيدة بعد مرور سنة على االتفاق النووي مع إيران. وأضاف: 

صحيح أن التهديد النووي تأجل لبضع س���نوات، وذلك على افتراض أن إيران س���تلتزم باالتفاق، 

لكنه سيعود إلى جدول األعمال بخطورة أكبر عندما سترفع القيود عن البرنامج النووي اإليراني.

وكتب كام:

الي���وم يك���ون قد مّر عام على االتف���اق النووي مع إي���ران، ويبدو أنه لن يج���ري االحتفال بهذه 

المناس���بة. في الواليات المتحدة اإلدارة األميركية مقتنعة باالتفاق لكنه يثير انتقادات واسعة 

خاصة في الحزب الجمهوري، ومن جانب خبراء كثر. وفي إسرائيل والسعودية الرأي السائد هو أن 

االتفاق سيئ برغم احتوائه على بنود ايجابية، ألنه ال يضمن أن إيران لن تصل إلى سالح نووي.

في نظر اإلدارة األميركية، االتفاق سيختبر مع تطورات المشروع النووي. في هذه األثناء تلتزم 

إيران بش���روط االتفاق، وقد نفذت المطلوب منه���ا بتقليص برنامج تخصيب اليوارنيوم، وإحداث 

تغيير جوهري في مفاعل المياه الثقيلة، وتش���ديد الرقابة على المنش���آت. وهذا الس���لوك كان 

متوقعًا. والرأي الس���ائد أن إيران لن تسارع  إلى خرق االتفاق، ألن خرقًا كبيرًا له سيؤدي إلى عودة 

العقوبات. والمش���كلة ستبرز بعد مرور 15 عامًا عندما سيسمح إليران وفقًا لالتفاق بتطوير برنامج 

كبير لتخصي���ب اليوارنيوم من دون قي���ود، وحتى تخصيب يورانيوم من نوعية عس���كرية. لقد 

اعترف الرئيس أوباما أنه في مثل هذا الوضع فإن زمن القفزة نحو السالح النووي من لحظة اتخاذ 

القرار سيكون صفرًا. وهذا ال يمنع احتمال أن تحاول إيران القفز نحو سالح نووي قبل رفع القيود.

وتاب���ع: ما تزال إدارة أوبام���ا تريد االقتناع ب���أن االتفاق انجاز تاريخي س���واء بتقليصه للخطر 

النووي اإليراني أم بتش���جيع القوات المعتدلة في إيران. لكن اإليرانيين ال يساعدونها في ذلك، 

إذ تواصل إيران علنًا تطوير برامج للصواريخ هي األكبر في الش���رق األوس���ط، وتخرق قرار مجلس 

األمن. وتواصل أجهزة االس���تخبارات األميركية تعريف إي���ران على انها الدولة األكثر تورطًا في 

االره���اب من خالل االس���تعانة بحزب الله وبتنظيم���ات أخرى. وإيران متورط���ة بعمق في الحرب 

األهلية في س���ورية وفي صراع القوى في العراق بخالف مصالح الواليات المتحدة األميركية. كما 

أن الجناح الراديكالي في النظام برئاس���ة الزعيم خامنئي والحرس الثوري، هو الذي يسيطر على 

إيران ويعمل على منع ازدياد قوة القوى األكثر اعتدااًل فيها. وهو الذي يمنع بدء حوار بين إيران 

واإلدارة األميركية ويعمل على حصره بالمسألة النووية. وفي هذه األثناء توطد إيران عالقاتها مع 

روس���يا- عبر تنسيق التورط في القتال في سورية، وعبر اتصاالت تتعلق بصفقات كبيرة للسالح، 

ومن أجل االستعانة بروسيا لتطوير بنية تحتية نووية مدنية.

لكن إيران ال تحتفل. فالس���بب األس���اس الذي دفع إي���ران إلى االتفاق ه���و الحاجة الملحة إلى 

التخل���ص من العقوبات االقتصادية كمفتاح للتخفيف م���ن الضائقة االقتصادية. وبالفعل، أدى 

رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى تسهيالت مهمة: زيادة استخراج النفط وتصديره، 

توقيع اتفاقات مع شركات أجنبية من أجل بدء عملها، زيادة االستثمارات األجنبية في إيران إلى 

أكثر من 3 مليارات دوالر، المصارف اإليرانية وسعت نشاطها الدولي، شراء إيران نحو 230 طائرة 

ركاب- لك���ن ه���ذا ال يكفي، إذ توقعت إيران أن تكون الحصيلة االقتصادية أس���رع وأكثر أهمية- 

وهذا األمر لم يحدث.

هناك عدة أس���باب لذلك: جزء من الضائقة االقتصادية ليس سببه العقوبات بل تخلف النظام 

االقتصادي اإليراني والسياسات االقتصادية الفاشلة والفاسدة. ومن أجل االنخراط من جديد في 

النظ���ام العالمي فإن إيران مطالبة بتنفيذ تغييرات ف���ي جهازيها المالي والمصرفي وفي قطاع 

األعم���ال لجعلها تتالءم مع المعايي���ر الغربية. وهذا لم يحدث حت���ى اآلن، ألنه في اطار االتفاق 

هن���اك بعض العقوبات- تل���ك المتعلقة بمنظومة الصواريخ، ومس���اعدة االره���اب وخرق حقوق 

رفع.
ُ
اإلنسان- لم ت

وختم هذا الخبير األمني قائال: بالنس���بة إلس���رائيل ال توجد أخبار جي���دة. صحيح أن التهديد 

النووي تأجل لبضع س���نوات، وذلك على افتراض أن إيران س���تلتزم باالتفاق، لكنه س���يعود إلى 

جدول األعمال بخطورة أكبر عندما س���ترفع القيود عن البرنامج النووي اإليراني. وفي هذه األثناء 

ثم���ة حقيقة خطرة ه���ي قبول الواليات المتحدة اس���تمرار برنامج الصواري���خ اإليرانية وقبولها 

اس���تمرار إيران في بناء منظومة حزب الله الصاروخي���ة وتجديد دعمها لحركة “حماس”، وكذلك 

حقيقة استعداد روسيا لتوقيع صفقة سالح كبيرة مع ايران، وهذا منعه أيضًا مجلس األمن حتى 

سنة 2020.

أك���دت غالبية ردود الفعل على التقرير الذي صدر في إس���رائيل أخيرا 
وتناول موضوع التعاطي مع تراث اليهود الش���رقيين في جهاز التربية 
والتعلي���م اإلس���رائيلي على أن ه���ذا التقرير أعاد إل���ى مقدمة األجندة 
اإلس���رائيلية موضوع التمزق الطائفي- اإلثني في المجتمع اإلس���رائيلي 
)بين شرقيين وأشكناز( بعد أن سيطر لفترة طويلة االعتقاد بأن المجتمع 
في إس���رائيل تج���اوز أو على األق���ل غّيب هذا االنقس���ام الطائفي تحت 

السجادة. 
كما أكدت أن هذا التقرير جاء في إطار توجهات اليمين في إس���رائيل 
لتغيي���ر النخ���ب القديمة م���ن خالل التس���تر بغاية “تحقي���ق العدالة 

الثقافية”.
ويمكن القول إنه منذ حملة االنتخابات العامة األخيرة )2015( تحديدًا 
عاد هذا االنقس���ام الطائفي إلى الس���طح بقوة مذكرا المجتمع اليهودي 
بحدته كما كانت عليه في الس���بعينيات وأوائ���ل الثمانينيات من القرن 
العش���رين الفائت، عندما ش���هد هذا االنقس���ام تصريحات وانقسامات 

سياسية حاّدة في تلك الفترة. 
فف���ي حملة االنتخابات األخيرة عادت ه���ذه القضية بقوة إلى النقاش 
العمومي بس���بب تصريحات أطلقت خاللها وال تزال تطلق حتى اآلن ضد 
ثقافة الش���رقيين، وفي المقابل رفعت حركة “شاس” الدينية الشرقية 
شعار “الشرقي يصوت للشرقي” خالل الحملة االنتخابية، كما جاء تعيين 
مي���ري ريغف الليكودية ذات األصول الش���رقية وزي���رة للثقافة تعزيزا 
لهذا االنقس���ام، فقد رفعت لواء مشروع تغيير النخب الثقافية القديمة 
)أي األش���كنازية “اليس���ارية”(، ولواء إدخال الثقافة الشرقية إلى مركز 
المشهد الثقافي اإلسرائيلي لتحقيق ما تسميه “العدالة الثقافية”، مما 
أثار حربا ثقافية في إس���رائيل، سوقتها الوزيرة ونخب شرقية على أنها 

صراع بين الثقافة الغربية األشكنازية والثقافية الشرقية اليهودية. 
في هذا السياق جاءت “لجنة بيطون” لتعطي بعدا آخر لهذا االنقسام 

والنقاش حول الهوية اإلسرائيلية. 
وقد بادر وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس حزب 
“البيت اليه���ودي” الصهيوني الديني، إلى إقام���ة لجنة بهدف فحص 
دمج تراث اليهود الش���رقيين في جهاز التعليم الرس���مي، وتوجه بهذا 
الخصوص إلى الش���اعر اليهودي الش���رقي إيرز بيطون )مغربي(، لرئاسة 
اللجنة التي سميت “لجنة بيطون لتعزيز تراث يهود )يهودية( األندلس 

والشرق في جهاز التربية والتعليم”. 
وبدأت هذه اللجنة أعمالها في ش���هر ش���باط 2016 وس���لمت تقريها 

النهائي إلى الوزير في أواخر حزيران الماضي. 
ووصل حج���م التقرير إلى 360 صفحة، وقابل���ت اللجنة 120 متخصصا 
في مواضيع مختلفة متعلقة بعمل اللجنة باإلضافة إلى مؤسس���ات ذات 

صلة بالموضوع. 
وأص���درت اللجن���ة نوعين م���ن التوصي���ات: توصيات تتعل���ق بدمج 
الش���رقيين في المؤسس���ة األكاديمية اإلس���رائيلية، وتوصيات تتعلق 
بدمج تاريخ وس���ردية اليهود الش���رقيين في مناهج التعليم الرسمية. 

وخصصت اللجنة لكل مجال توصيات خاصة به. 
كما أوصت اللجنة بإنتاج سلسلة أفالم وثائقية عن تاريخ ودور اليهود 
الش���رقيين في المش���روع الصهيوني. وأوصت تحدي���دا بإنتاج حلقات 
تلفزيونية باس���م “عمود النار الش���رقي”، على غرار الحلقات الوثائقية 
“عم���ود النار” الت���ي ادعت اللجنة بأنه���ا تجاهلت دور الش���رقيين في 

المشروع الصهيوني.
في مقدمة التقرير كتب رئيس اللجنة بيطون: “إن التيار المهيمن في 
التشكل اإلسرائيلي ال يعترف بالهوية الشرقية، وبحسب تصوره هنالك 
تشكل إسرائيلي نابع من أيديولوجية بوتقة الصهر، )بمعنى( بناء هوية 
الصابرا الجديد، نظيفا من كل ميزة للمنفى، ومتنازال برغبة عن التش���كل 
اليهودي )مقابل اإلس���رائيلي الصابرا(. لذلك فان التشكل المهيمن أخذ 
لنفسه التعامل مع الشرقيين كمن يصرون على التنازل عن حالة المنفى 

)أي عن جذورهم وتاريخهم(”. 
ويضيف بيطون في مقدمة التقرير: “يطالب يهود األندلس والش���رق 
تعبيرا عن التشكل الشرقي الخاص بهم، وال نبالغ إذا قلنا إننا صعقنا أمام 
قلة التطرق إلى الهوية اليهودية الش���رقية في جهاز التعليم الرسمي 
وغير الرسمي. في فحص عميق للوضع القائم في مناهج التعليم يتضح 
أن ثم���ة نقصا كبيرا )لهوية وتاريخ اليهود الش���رقيين( في كل مجاالت 
التعليم: في البح���ث األكاديمي، التاريخ، األدب، الفكر، تعليم المواطنة، 

وفي التعليم الرسمي وفي التعليم الديني الرسمي”.

توصيات اللجنة
قدمت “لجنة بيطون” توصيات عامة، يدور حولها التقرير كله، وأهمها:
أوال: تعديل مناهج التعليم في جهاز التعليم الرس���مي، بحيث تشمل 
إدراج الدراس���ة اإللزامية ألدباء وشعراء شرقيين، وتعليما إلزاميا لتاريخ 

اليهود الشرقيين ويهود األندلس.
ثانيا: إنتاج مسلسل تلفزيوني وثائقي بعنوان “عمود النار الشرقي”، 

ينتج���ه التلفزي���ون التربوي، يكون تصحيحا لمسلس���ل “عم���ود النار” 
المشهور.

ثالثا: تمثيل ألكاديميين ش���رقيين في مجل���س التعليم العالي، وهو 
المجلس المسؤول عن وضع السياس���ات العامة للمشهد األكاديمي في 

إسرائيل.
رابعا: تش���كيل جسم يتابع إدخال مس���اقات تعليمية حول الشرقيين 
ف���ي الجامعات ويكون تابعا للجنة التخطي���ط والموازنة التابعة لمجلس 
لتعلي���م العالي، وهي أهم لجان مجلس التعليم العالي والمس���ؤولة عن 
وضع السياسات المالية واألكاديمية للجامعات والكليات األكاديمية في 

إسرائيل.
خامسا: إقامة مراكز أبحاث متخصصة ببحث اليهود الشرقيين، وإقامة 
كليات خاصة في الجامعات متخصصة باليهود الشرقيين، ضمن كليات 

العلوم اإلنسانية.
سادس���ا: إقامة متاحف تهتم بكل مجموعة يهودية شرقية، تاريخها 
وتراثه���ا. باإلضاف���ة إلى إقامة متح���ف مركزي موحد ل���كل المجموعات 

اليهودية الشرقية.
سابعا: تنظيم رحالت تعليمية لألندلس، المغرب ودول البلقان للتعرف 

على الجذور وتاريخ اليهود الشرقيين.
ثامنا: تخليد ش���خصيات مركزي���ة في اليهودية الش���رقية، من خالل 

إطالق أسمائها على الشوارع، المؤسسات والمدارس.
كما أوصت اللجنة بإقامة مؤسس���تين، مثل “السلطة الرسمية للتربية 
ومناه���ج التعلي���م”، التي ته���دف إلى اع���داد المناهج ح���ول اليهود 
الش���رقيين في مناهج التعليم الرس���مية، وإقامة “اإلدارة لتعزيز تراث 
يهود األندلس والش���رق” تعمل على نطاق أوس���ع م���ن مناهج التعليم. 
وأوض���ح التقرير أن الميزانية لتنفيذ توصي���ات التقرير تصل إلى مليار 
ومئتين وخمس���ين مليون ش���يكل لمدة خمس س���نوات، أي بمعدل 250 
مليون ش���يكل كل س���نة، على أن تكون هذه الميزانية جزءا أساسيا من 

ميزانية الوزارة وليست ملحقا لها وطارئا عليها.
وفي أعقاب نش���ر تقرير اللجنة وتوصياتها، ث���ار نقاش في المجتمع 
اإلس���رائيلي بين مؤيد ومعارض لتوصياته���ا، فالمؤيدون اعتبروا تقرير 
اللجنة تصحيحا للظلم التاريخي الذي لحق باليهود الشرقيين وثقافتهم 
قبل قيام الدولة من خالل تغييب دورهم في المشروع الصهيوني، وبعد 
قي���ام الدولة في إقصاء خصوصيتهم الثقافي���ة، واعتبروا تقرير اللجنة 
لحظ���ة تاريخية لالعتراف بهذا الغب���ن التاريخي وتصحيحه وبناء هوية 
إس���رائيلية جديدة تضم في جنباتها الخصوصية الش���رقية وس���ردية 

اليهود الشرقيين. 
في المقابل انقس���م المعارض���ون للجنة إلى قس���مين: األول اعتبر أن 
توصي���ات اللجنة جارفة وكبيرة ويصعب تحقيقه���ا، وما هي اال عالقات 
عام���ة لوزير التربية والتعليم في س���عيه لج���ذب مؤيدين من الجمهور 
الش���رقي، حيث أن تنفيذ التوصيات ش���به مس���تحيل بس���بب التكلفة 
الكبيرة التي يحتاجها. أما التوجه المعارض الثاني فقد اعتبر أن التقرير 
فيه تشويه للتاريخ الصهيوني من جهة، وتشويه لثقافة الشرقيين من 

جهة ثانية.

توجهات المؤيدين
في افتتاحية أنش���أتها صحيف���ة “هآرتس”، بارك���ت الصحيفة ذات 
التوجهات اليس���ارية الليبرالي���ة توصيات “لجنة بيط���ون”، واعتبرتها 
مرحلة هامة في فتح النقاش العمومي حول تمثيل ش���رائح مختلفة في 

المجتمع اإلسرائيلي في جهاز التعليم الرسمي. 
كما اعتب���ر الكاتب الش���رقي مئير بوزاغل���و أن ق���رارات اللجنة عادلة 
وشجاعة وتضع تراث اليهود الشرقيين في مكانها الصحيح، وخاصة في 

جهاز التعليم الرسمي والمؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية. 
وفي نفس االتجاه كتب محلل الش���ؤون الش���رق أوسطية في صحيفة 
“هآرتس”، تسفي برئيل، مقاال اعتبر فيه تقرير بيطون من أهم الوثائق 
في تاريخ دولة إس���رائيل، حيث إنه يحمل في جنباته اعترافا بالحضارة 
العربية واإلسالمية كسياق نشأت فيه الثقافة اليهودية الشرقية، حيث 
أن الهوية الشرقية تبدأ باللغة العربية. واعتبر أن تقرير “لجنة بيطون” 
هو إعادة تعريف للهوية اإلس���رائيلية وهوية دولة إس���رائيل، من خالل 
اس���تحضار ثقافة الشرق إلى داخل هذه الهويات عبر االعتراف الرسمي 
بها في جهاز التعليم الرس���مي. وقال برئيل إن التقرير: “يدعو إسرائيل 
للمصالح���ة مع ثقافة يهودية اعتبرتها متدنية )الش���رقية(، ويمكن أن 
تفت���ح الطريق إل���ى )المصالحة( مع ثقافة تعتبره���ا معادية )العربية(، 

ويعطي الشرعية إللغاء الخوف من الثقافة الشرقية العربية”.
كما رحب بقرارات وتوصيات اللجنة أدباء وسياسيون شرقيون يرون في 
الهوية الشرقية مركبا أساسيا في عملهم السياسي واألدبي والثقافي، 
فمثال اعتبر الموس���يقار أفيهو مدينا أن قرارات اللجنة تساهم في إلغاء 
الش���عور لدى اليهود الشرقيين بأنهم عبء على الدولة إلى ناحية أنهم 

شركاء في المشروع السياسي وبناء الدولة. 

أم���ا وزي���رة الثقافة، ميري ريغ���ف، وهي يهودية ش���رقية تقود حربا 
ضروس���ا ضد النخب الثقافية األش���كنازية، فقد اعتب���رت تقرير اللجنة 
مس���اندا لها ف���ي تحقيق العدالة الثقافية في إس���رائيل، واس���تحضار 
الثقافة الشرقية التي تم إقصاؤها في العقود الماضية، واعتبرت العام 

2016 بداية العصر الذهبي للثقافة الشرقية في إسرائيل. 
وعقب يوس���ي يونا وهو باحث يهودي من أصل عراقي وعضو كنيست 
من ح���زب العمل )“المعس���كر الصهيوني”(، بأن أهمي���ة اللجنة تكمن 
في كش���فها للغبن التاريخي الذي لحق باليهود الش���رقيين وثقافتهم 

وتغييب هذه الثقافة في جهاز التعليم في إسرائيل.

توجهات المعارضين
انتقد الصحافي والكاتب الش���رقي من أصل مغربي دانيال بن سيمون 
بش���دة تقرير “لجنة بيطون”. واعتبر بن س���يمون الذي شغل في السابق 
منص���ب عضو كنيس���ت عن ح���زب العم���ل، أن التقرير يص���ب في إطار 
المصلحة السياس���ية لوزير التربية نفتالي بينيت الطامح لتولي منصب 
رئاس���ة الوزراء، ويس���عى من خالل إقامة اللجنة وتبن���ي توصياتها إلى 
اس���تمالة جمهور الش���رقيين لدعم���ه انتخابيا. وق���ال إن أعضاء اللجنة 

ورئيسها وقعوا في فخ بينيت. 
وانتقد بن س���يمون، مث���ال، أن يتم تش���بيه واقع اليهود الش���رقيين 
ف���ي المغرب مع واقع اليه���ود في أوروبا معتب���را أن البحث عن تماه في 
الرواية بين الواقعين يش���وه واقع اليهود الشرقيين في المغرب، واعتبر 
أن اللجنة تسرد س���ردية وهمية عن الشرقيين في إسرائيل في محاولة 
لمجاراة الس���ردية اليهودية األشكنازية، خاصة وأن اليهود في المغرب 
عاش���وا في ظل تعايش مع المسلمين ولم يتعرضوا لمالحقة سياسية أو 

تنكيل كما تعرض له اليهود في أوروبا. 
كما انتقد الباحث اإلس���رائيلي نتان إفراتي، المتخصص في دراس���ة 
اليهود الشرقيين، إقامة اللجنة من األساس وتوصياتها، واعتبرها مجرد 
أداة سياسية لوزير التربية للحصول على تأييد سياسي، وشدد على أنه 
ال حاج���ة للجنة من أجل كتابة تقريرها، فالجامعات اإلس���رائيلية ومراكز 
البحث تدرس بشكل مكثف اليهود الشرقيين، ففي وزارة التعليم هناك 
مركز أبحاث يعمل على دمج مواد تدريس���ية حول اليهود الشرقيين في 
مناه���ج التعليم، ووزي���ر التعليم ليس بحاجة إلى لجن���ة من أجل تعزيز 

سردية الشرقيين في مناهج التعليم. 
ورأى اإلعالم���ي رون كحليل���ي أن توصيات اللجنة هام���ة، ولكنه وضع 
عالمات س���ؤال حول إمكاني���ة تحقيقها، كما انتق���د توصيات ومضمون 
التقرير، في تغاضيه عن جوهر اليهودية الش���رقية، معتبرا أن التقرير 
تجاهل عدة حقائق عن اليهودية الشرقية وذلك في سعيه للمقارنة مع 
اليهودية األوروبية، فمثال الهوية الش���رقية هي هوية تعايش وشراكة 
وليست هوية ضحوية وهولوكوستية، وهي ثقافة ما تزال حية ونابضة 

وليست فولكلورا وتراثا.

وق���ال محلل الش���ؤون التعليمية في القناة التلفزيونية العاش���رة، 

عومري مني���ف، إن اللجنة أخطأت هدفها ومصيرها الفش���ل، واعتبر 

أن اللجن���ة كتب���ت توصياتها دون أن تحدد مص���ادر الميزانية لهذه 

التوصيات فلم يرافق عمل اللجنة متخصص في الشؤون االقتصادية، 

خاص���ة وأن اللجنة زجت بكل التوصيات في ملعب وزير التعليم، وهو 

غير قادر وحده على تنفيذ هذه التوصيات، وهنالك شك في أن تتوفر 

الميزانيات الالزمة لتنفيذها. ورأى أن أعضاء اللجنة تصرفوا وكأن كل 

ش���يء ممكنا فكانت توصياتهم جارفة وش���املة، والكل يعرف أنه ال 

يمكن تطبيقه���ا كلها وليس فقط العتبارات مالية، فتوصيات اللجنة 

تمس بالحرية األكاديمية عندم���ا تقرر للجامعات ما عليها أن تدرس 

وأي كليات تقيم وأي طاقم تقبل، وهذا لن تقبله الجامعات التي تقرر 

سياساتها حسب اعتبارات أكاديمية أو مالية، وليس حسب اعتبارات 

اللجنة. كما أن اللجنة تعيد إلى الس���طح هوية كل صاحب منصب هل 

هو شرقي أو اشكنازي، بدال من بناء سردية مشتركة. 
كما شكك خبراء في قدرة وزير التربية والتعليم على تنفيذ التوصيات 
المقترحة، حيث اعترف األخير بأنه لم يتوقع أن تكون التوصيات شاملة 

وكبيرة. 
ويعتقد الخبراء أن هنالك عائقين أمام تنفيذ الخطة: أوال، معارضة 
مؤسس���ات التعلي���م العالي التي ل���ن تقبل التدخل في ش���ؤونها 
األكاديمي���ة والمالية وال���ذي تعتبره انتهاكا للحري���ة األكاديمية، 
وثاني���ا، العائق المال���ي، حيث يذكر الخبراء خطتي���ن كبيرتين بادر 
لهما وزير التربية والتعليم الحالي )هما خطة إضافة مساعدة ثانية 
لرياض األطفال، وخطة تقليل عدد الطالب في الصفوف( وخاض من 
أجلهما حربا ضروس���ا للحصول على ميزانية من وزارة المالية وصلت 
إلى مليار ش���يكل، وتساءلوا من أين س���يحصل الوزير على ميزانية 
تف���وق ميزانية هاتين الخطتين، خاصة وأن اللجنة تطالب بأن تكون 

ميزانية تطبيق توصياتها ضمن الميزانية األساسية للوزارة؟.

جدل حاد في إسرائيل بشأن تقرير “لجنة بيطون” حول اليهود الشرقيين:

تحليالت: اليمين اإلسرائيلي المتطّرف يسعى
 إلى استمالة جمهور الشرقيين لدعمه انتخابيًا!

*منتقدو التقرير: اليهود في الدول العربية عاشوا في ظل تعايش مع المسلمين

 ولم يتعرضوا لمالحقة سياسية أو تنكيل كما تعرض اليهود في أوروبا*

اليهود الشرقيون: التموضع يمينًا.



الثالثاء 2016/7/19م الموافق 14 شوال 1437هـ العدد 383 السنة الرابعة عشرة4

إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

انخفاض في مبيعات المواد 
الغذائية والحياتية اليومية

ق���ال تقرير جديد نش���ر في األس���بوع الماض���ي إن مبيعات 

الم���واد الغذائية والحياتي���ة اليومية في النص���ف األول من 

الع���ام الجاري تراجعت بنس���بة 6ر0%، مقارنة مع نفس الفترة 

م���ن الع���ام الماض���ي 2015، وهذا يعك���س حال���ة التباطؤ في 

السوق اإلسرائيلية. وحسب التوقعات فإن نسبة التراجع هذه 

ستش���هد ارتفاعا أكبر مع انتهاء العام الجاري، وفق سلس���لة 

من المؤشرات.

وترتكز المعطيات على مبيعات المواد الغذائية، والمشروبات 

الخفيفة على أنواعها، وبضائع التنظيف وما ش���ابه، وبناء على 

تقارير 2150 متجرا كبيرا في شبكات التسوق المختلفة. 

ويق���ول التقرير إن االنخفاض بنس���بة 6ر0% يبرز بعد األخذ 

بعين االعتبار أن جمهور الس���كان تكاثر بنس���بة 2%، ما يعني 

أنه من أجل الحفاظ على المس���توى ال���ذي كان قائما في العام 

الماضي 2015، فإن المشتريات كان يجب أن ترتفع بنسبة %2، 

بينما هي لم ترتفع بل انخفضت بالنسبة المذكورة.

ويقول التقرير الذي نشرته صحيفة “ذي ماركر” االقتصادية، 

إن نس���بة التراجع كانت في األش���هر الخمسة األولى من العام 

الجاري أعلى بكثير، إال أن المبيعات في ش���هر حزيران الماضي 

س���جلت ارتفاعا حادا بنس���بة 4ر4%، مقارنة مع ذات الشهر من 

العام الماضي.

ويضي���ف التقري���ر أن التراجع في الم���واد الغذائية وحدها 

كان أعل���ى بكثير، إذ في الثلث األول م���ن العام الجاري، تراجع 

بيع المواد الغذائية بنسبة 7ر2%، وحسب التوقعات فإن هذه 

النسبة س���ترتفع، خاصة وأنه في شهر حزيران لم يسجل بيع 

األغذية ارتفاعا، على الرغم م���ن حلول عيد نزول التوراة، الذي 

يتميز عادة بارتف���اع حاد في بيع منتوج���ات األلبان واألجبان 

والمشروبات الروحية.

وقالت الصحيفة إن أصحاب ومس���ؤولي الش���ركات الغذائية 

يعبرون عن قلقهم، بالذات ألن الحديث يجري عن مواد غذائية 

اساس���ية، وفي س���نوات ماضية لم تتأثر المواد الغذائية من 

التباطؤ والركود االقتصادي، بينم���ا اليوم فإن هذا القطاع من 

أكثر القطاعات تأثرا. 

ويقول ايتس���يك تس���ايغ مدير عام ش���ركة “أوسم”، وهي 

واحدة من أضخم ش���ركات المواد الغذائية اإلس���رائيلية، إنه 

ما من ش���ك اليوم في أن قطاع المواد الغذائية يش���هد ركودا، 

وحتى اآلن من الصعب تفس���يره. وأضاف تسايغ أنه يعمل في 

قطاع األغذية منذ 25 عاما ولم يصادف حالة مثل هذه.

  

167 ألف سيارة جديدة في 
النصف األول من العام الجاري

واصل���ت مبيعات الس���يارات الجدي���دة تس���جيل ذروة غير 

مس���بوقة في السوق اإلس���رائيلية، إذ تم بيع 167 ألف سيارة 

جديدة في األش���هر الستة األولى من العام الجاري، وهذا ُيعد 

زيادة بنس���بة 16% ع���ن العام الماض���ي 2015، الذي بيعت في 

النصف األول منه 144 ألف سيارة، وفي السنة كلها بيعت 255 

ألف سيارة. 

وق���د لوحظ االرتف���اع الحاد في بيع الس���يارات الجديدة منذ 

بدء العام الجاري، إذ س���جل الرب���ع األول منه ذروة ببيع 90 ألف 

س���يارة، بزيادة بنس���بة 10% عن الربع األول من العام الماضي، 

ولكن ش���هر نيس���ان رفع الزيادة في الثلث األول بنسبة %16. 

وقد عرضت وزارة المالية مقترحا لرفع الضرائب على السيارات 

الجدي���دة ابتداء من مطلع العام المقب���ل، ما قد يزيد البيع في 

األشهر المتبقية من هذا العام. كذلك فإن المالية تعد قانونا 

يلزم الش���احنات باالنتقال إلى وقود الغاز، بدال من “الس���والر” 

)الديزل( حاليا.

ويعزو محللون االرتفاع الحاد في بيع السيارات الجديدة، إلى 

اتجاه الجمهور لش���راء الس���يارات الصغيرة، وأيضا للمنافسة 

الحادة بين شركات قروض السيارات، وتنوع القروض التي تعد 

سهلة نوعا ما على الشرائح الوسطى وما فوق.

وحسب القائمة الدورية، التي نش���رها وكالء بيع السيارات، 

فقد واصلت ش���ركة يونداي في احتالل المرتبة األولى ببيعها 

23650 س���يارة خالل 6 أش���هر، وتليها كايا- 5ر21 ألف سيارة، 

ث���م تويوتا- 5ر16 ألف س���يارة، وس���كودا- 9ر12 ألف س���يارة، 

ومازدا- 9900 سيارة، وميتسوبيش���ي- 7400 سيارة، ونيسان- 

7050 سيارة، وس���وزوكي- 6 آالف سيارة، ورينو- 5300 سيارة، 

وسيات- 5100 سيارة.

وكانت الس���يارة األكثر مبيعا “كايا بيكانت���و”، إذ بيع منها 

8 آالف س���يارة خالل 6 أش���هر، تليها سيارة “س���بورتاج” من 

كايا ذاتها- 7700 س���يارة، ويونداي طوس���ون- 7400 سيارة، 

وسكودا أوكتافيا- 5700 سيارة، وتويوتا كوروال- 5650 سيارة، 

وميتسوبيشي آوتالندر- 5 آالف س���يارة، وهذا من أصل 7400 

سيارة باعتها ميتسوبيشي.

إلى ذلك، قال���ت مصادر في وزارة المالية اإلس���رائيلية إن 

الوزارة تعد مقترحا لرفع الضرائب على الس���يارات الجديدة، 

ابتداء من اليوم األول من العام المقبل 2017، وحسب الملحق 

االقتص���ادي “مامون” ف���ي صحيفة “يديع���وت أحرونوت”، 

ف���إن الس���يارات الصغيرة والمتوس���طة ستش���هد ارتفاعا 

في أس���عارها من بضع آالف الش���يكالت إلى عش���رات آالف 

الشيكالت بينما لن تتأثر أسعار السيارات الفخمة من مقترح 

وزارة المالية.

وفي سياق السيارات، فإن وزارة المالية تعد مقترحا، سيطرح 

س���وية مع مش���روع الميزانية العامة للعامين المقبلين 2017 

و2018، يقضي بتحويل كافة الشاحنات من وقود السوالر حاليا، 

إلى وقود الغاز، على أن يكتمل المشروع في غضون خمس إلى 

سبع سنوات. وسيرافق هذا توسيع نطاق محطات وقود تعبئة 

الغ���از، إضافة إلى محف���زات مالية لالنتقال الس���ريع من وقود 

السوالر إلى الغاز الطبيعي. 

وتق���ول الوزارة إن الغاز الطبيعي أق���ل تكلفة كما أنه أفضل 

للبيئة من استخدام السوالر.

قال تقرير جديد لبنك إس���رائيل المركزي، نش���ر في األي���ام األخيرة، إن على 

إس���رائيل ضخ 130 مليار ش���يكل س���نويا كميزانية إضافية للميزانية القائمة، 

م���ن أجل رفع مس���توى الخدمات التي تقدمها الدولة، لتل���ك القائمة في الدول 

المتط���ورة إذ أن ما تصرف���ه الدولة على الخدمات للمواطني���ن، أقل من 31% من 

حجم النات���ج العام، في حين أن المعدل القائم في الدول المتطورة األعضاء في 

منظمة OECD هو 42%، لتحل إس���رائيل في المرتبة الثاني���ة، قبل مرتبة القاع 

األخيرة لدولة أستونيا.

وق���د صدر التقرير في اطار تحليل داخلي لبنك إس���رائيل، في أعقاب التقرير 

األخير لمنظم���ة التعاون بين الدول المتطورة OECD، الذي أدرج إس���رائيل في 

المرتبة الثانية قبل األخيرة، في قائمة الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، 

إذ أن المع���دل القائ���م في ال���دول األعضاء ال� 34، هو صرف ما نس���بته 42% من 

حج���م الناتج العام القائم في كل واحدة م���ن هذه الدول على الخدمات المدنية 

للمواطنين، بينما النسبة في إسرائيل بلغت في العام قبل الماضي 7ر%30.

وحسب الجدول، فإن أكثر الدول صرفا على مواطنيها هي فرنسا تليها فنلندا 

والدانمارك وباقي دول شمال أوروبا. وحتى أن إسبانيا، التي واجهت في السنوات 

األخي���رة أزمة مالية ح���ادة، تبوأت المرتبة  الثامنة، واليون���ان التي كانت فيها 

األزمة أشد حلت في المرتبة 12، بينما إسرائيل في المرتبة 33 قبل األخيرة.

وحس���ب التحليل الذي أجراه طاقم برئاس���ة محافظة بنك إس���رائيل المركزي 

كارنيت فلوغ، فإن الفجوة في النس���بة، بموجب المقاييس اإلس���رائيلية، تعني 

نقصا ب� 130 مليار ش���يكل، وهو ما يعادل أكثر بقلي���ل من 33 مليار دوالر، على 

الحكومة أن تضخها س���نويا كميزانية اضافية في الموازنة العامة، كي يرتقي 

مستوى الخدمات إلى المستوى القائم كمعدل في الدول المتطورة. وشدد البنك 

عل���ى أن األمر يتعلق بخدم���ات مدنية حياتية يومية أساس���ية وفي مقدمتها 

التعليم والصحة والرفاه االجتماعي ومجاالت أخرى.

ويقول تحليل البنك إن أحد األس���باب األساس���ية لكون إس���رائيل بعيدة عن 

مستوى الخدمات للمواطن، التي تقدمها دول شمال أوروبا وفرنسا وغيرها، حيث 

تتراوح النس���بة ما بين 45% إلى 55% من حجم الناتج العام، هو العبء الضريبي 

المنخفض نسبيا في إس���رائيل. وقد زاد هذا العبء انخفاضا مع خفض ضرائب 

ف���ي الع���ام الماضي، مثل ضريبة المش���تريات من 18% إل���ى 17% اليوم، وهذه 

النس���بة تعني خفض مداخي���ل الخزينة ب� 5 مليارات ش���يكل، ما يعادل تقريبا 

3ر1 مليار دوالر.

وكان���ت محافظة بنك إس���رائيل فلوغ قد حذرت في الش���هر الماضي، من أنه 

من دون خطة اس���تراتيجية فإن الفجوات بين إس���رائيل وسائر الدول المتطورة 

س���تزداد. وقالت فلوغ في مؤتمر اقتصادي عقد في ت���ل أبيب، إن معدل الناتج 

للف���رد في إس���رائيل أق���ل بنس���بة 40%، مما هو قائ���م في الوالي���ات المتحدة 

 ،OECD األميركية، وحس���ب بح���ث أجرته منظمة التعاون بين ال���دول المتطورة

وعلى أس���اس النشاط االقتصادي القائم حاليا، فإن هذه الفجوة لن تتقلص في 

العقود القريبة.

وتابعت فلوغ قائلة إن هذه نقطة ليس���ت مش���جعة، ولهذا مطلوب من الدولة 

التي ال ترض���ى بمعطيات كهذه أن تطرح خططا اس���تراتيجية، وأن تعمل على 

تطبيقها. وفي أساس خطط كهذه يجب أن يكون تقييم دقيق للواقع اليوم، إلى 

جانب وضع معالم التحديات المس���تقبلية، ومن بينها التحديات الديمغرافية، 

واألوضاع الجيو سياسية، والبيئة العالمية، وعلى أساس هذه الوقائع من الممكن 

طرح تحديد أدق للتحديات المستقبلية.

وفي تقديرات بنك إس���رائيل، فإن الحكوم���ة كانت قادرة على جباية 50 مليار 

ش���يكل، ما يع���ادل 13 مليار دوالر اضافي، من الضرائ���ب، وتحويل هذه األموال 

لخدمات أفض���ل للمواطنين. وكانت فلوغ قد نادت م���رارا في العامين األخيرين 

برفع الضرائب من أجل تحسين الخدمات للمواطنين.

وتطرح فلوغ بذلك رؤية نقيضة لرؤية رئي���س الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي 

ما زال متمس���كا بما ُيعرف ب� “المدرس���ة األميركية”، أو النمط األميركي، القائم 

عل���ى مبدأ “حكومة صغي���رة”، بمعنى حجم ميزانية أق���ل، وتقدم خدمات أقل، 

وخصخصة أقصى ما يمكن من القطاع العام. وعلى هذا األساس يسعى نتنياهو 

دائما إلى خفض الضرائب، والمستفيد األساس من هذه السياسة هم الشركات 

وكبار المستثمرين والشرائح الميس���ورة، بينما الشرائح الفقيرة، أو المتوسطة 

الدنيا، ال تش���عر بهذا التخفيض الضريبي، ك���ون مداخيلها بالكاد تالمس الحد 

األدنى الملزم بدفع ضريبة الدخل. 

لكن هذه الش���رائح الفقيرة والضعيفة تتلقى اآلثار الس���لبية لهذه السياسة 

االقتصادي���ة، المتمثل���ة بتقليص الخدمات األساس���ية، أو تقلي���ص جودتها، 

باإلضافة إلى تقليص المخصصات االجتماعية، التي تش���كل مدخوال أساس���يا 

للعائالت الفقيرة والعاطلين عن العمل. 

بنك إسرائيل: 

على الحكومة أن تضخ 33 مليار دوالر إضافيًا سنويًا 
إلى الميزانية للمساواة مع الدول المتطورة!

*ما تصرفه إسرائيل على الخدمات األساسية للمواطنين- 7ر30% من إجمالي الناتج العام بينما معدل دول OECD بلغ 42% *محافظة بنك إسرائيل تطرح رؤية مناقضة لرؤية نتنياهو*

أقدم بنك إس���رائيل المركزي في تقريره الش���هري الدوري األخير، على خفض 

تقديراته للنمو االقتصادي للعام الجاري 2016، إلى نسبة 4ر2%، وهو التخفيض 

الثاني في غضون ثالثة أشهر. 

وس���اهم في خفض التقديرات، التي باتت أقرب إلى الركود، اس���تمرار تراجع 

صادرات البضائع. 

وقد شرعت الحكومة اإلسرائيلية هذا األسبوع في بحث الموازنة العامة للعامين 

2017 و2018 كي تكون في صيغتها األولى جاهزة لعرضها على الكنيست مبكرا 

في مطلع شهر آب المقبل، األمر الذي يتطلب مصادقة خاصة من الكنيست.

وتقول محافظة بنك إس���رائيل المركزي، كارنيت فلوغ، إنها ال تتوقع أن يتأثر 

االقتصاد اإلس���رائيلي بقدر كبير من خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، مدعية 

أن االقتصاد اإلس���رائيلي حصين في وجه الهزات العالمية، وأن التأثير سيكون 

طفيف���ا وغير ملموس. وبحس���ب تقرير بنك إس���رائيل، فإن خ���روج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي قد يؤدي إلى تراجع الصادرات اإلس���رائيلية إلى أوروبا بنس���بة 

3ر0%، علما أن إجمالي الصادرات اإلسرائيلية إلى أوروبا يتراوح ما بين 32% إلى 

35% من إجمالي الصادرات اإلسرائيلية إلى جميع أنحاء العالم. 

ورغ���م ذلك، فإن قس���م األبحاث ف���ي بنك إس���رائيل المركزي ق���رر تخفيض 

تقديراته للنمو االقتصادي للعام الجاري، من 8ر2% وفق تقديرات شهر نيسان 

الماض���ي، إلى 4ر2% وفق تقديرات الش���هر الجاري. وهذه نس���بة تعد أقرب إلى 

الرك���ود االقتصادي، بعد األخذ بعين االعتبار أن نس���بة التكاثر الس���كاني في 

العامين الماضيين، وكما يبدو الجاري أيضا، قد بلغت 2% سنويا.

وحس���ب تقديرات البنك ذاتها فإن النمو االقتص���ادي في العام المقبل 2017 

سيكون في حدود 9ر2%، بدال من 1ر3% وفق تقديرات نيسان الماضي. 

وقالت صحيف���ة “ذي مارك���ر” االقتصادية، إن خفض تقدي���رات النمو للعام 

الج���اري كان متوقعا، على أثر النمو الضعيف الذي ظهر في الربع األول من العام 

الجاري، إذ ارتفع بنس���بة 3ر1% بوتيرة س���نوية، وكان هذا ناجما عن التراجع في 

الصادرات، وخاصة صادرات البضائع.

وقال مكتب االحصاء المركزي، في تقريره الدوري الصادر في الش���هر الجاري 

تم���وز، إن صادرات البضائع )من دون الخدم���ات( واصلت تراجعها، وقد تراجعت 

في األش���هر الثالثة من آذار إل���ى أيار من العام الجاري بنس���بة 5ر16%، بعد أن 

تراجع���ت الصادرات بنس���بة مش���ابهة في األش���هر الثالثة التي س���بقت. في 

المقابل سجل استيراد البضائع في األشهر الثالثة ذاتها ارتفاعا بنسبة 2ر%11، 

استمرارا الرتفاع بنسبة 2ر12% في األشهر الثالثة التي سبقت، من كانون األول 

2015 إلى شباط 2016.

أما صادرات الخدمات فقد س���جلت ارتفاعا في األشهر الثالثة التي ُيعنى بها 

التقرير الدوري بنس���بة 8ر0% بعد ارتفاع بنسبة 3ر4% في األشهر التي سبقت، 

في حين سجل استيراد الخدمات تراجعا بنسبة 4ر%2.

ميزانية 2017- 2018
وكان���ت الحكومة اإلس���رائيلية قد ش���رعت في بحث مش���روع الموازنة العامة 

للعامي���ن 2017 و2018 في األس���بوع الجاري، في محاول���ة منها لعرض صيغتها 

األولى على الكنيس���ت في األسبوع األخير من الدورة الصيفية الحالية، في مطلع 

الش���هر المقبل آب، ليكون هذا الموعد األكثر مبكرا لميزانية عادية. وقد أعدت 

وزارة العدل مش���روع تعديل للقانون القائم، يس���مح للحكوم���ة بطرح ميزانية 

مزدوجة لعامين، وهذا التعديل هو الخامس في السنوات السبع األخيرة، إذ كان 

األول كإجراء مؤقت للعامي���ن 2009 و2010، وفي نهاية العام 2010 جرى تعديل 

القانون لتصبح الميزانية المزدوج���ة ثابتة، وفي العام 2013 تم الغاء التعديل 

بطلب من وزير المالية يائير لبيد، ثم أقر الكنيس���ت مّرة أخرى هذا النظام كأمر 

مؤقت للعامين 2015 و2016، وحاليا سيعود الكنيست لتثبيت هذا النظام.

وبحسب المشروع الذي أعدته وزارة المالية، فإن حجم الميزانية للعام المقبل 

2017 س���يكون ما يقارب 372 مليار شيكل، وهو ما يعادل 96 مليار دوالر تقريبا، 

في حين س���تصل ميزانية العام 2018 إلى 390 مليار شيكل، وهو ما يعادل 101 

ملي���ار دوالر تقريب���ا. كما تتوقع وزارة المالية أن تس���جل مداخيل الضرائب في 

كل واح���د من العامين المقبلين ذروة جديدة، ففي العام المقبل س���يصل حجم 

مداخيل الضرائب إلى 290 مليار شيكل، وهو ما يعادل حاليا 75 مليار دوالر، في 

حين س���ترتفع مداخيل الضرائب في العام 2018 إلى 305 مليارات شيكل، وهو 

ما يعادل 79 مليار دوالر.

ومن أص���ل الميزانية المطروحة فإن الحكومة ستس���دد ديونا في العام 2017 

بما يق���ارب 3ر13 ملي���ار دوالر، ليرتفع المبلغ في العام التال���ي إلى 8ر13 مليار 

دوالر.  وترتك���ز الميزانية على أن يكون العجز في العام 2017 بنس���بة 5ر2% من 

حجم الناتج العام، وفي العام التالي بنس���بة 25ر2% من حجم الناتج العام. إال أن 

وزير المالية موشيه كحلون، ومعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبان برفع 

س���قف العجز إلى 8ر2% في الع���ام 2017، و5ر2% في العام التالي 2018، بهدف 

سد النقص الناشئ في الميزانية.

ووفق تقديرات أولية، فإن الميزانية في العام المقبل 2017 بحاجة إلى تغطية 

مالية بقيمة 15 مليار ش���يكل، م���ا يعادل 85ر3 مليار دوالر، وف���ي العام التالي 

يهبط العجز إلى 8 مليارات شيكل، أي ما يعادل 1ر2 مليار دوالر.

بنك إسرائيل يخفض ثانية تقديراته للنمو االقتصادي في العام الجاري إلى 4ر%2
*االقتصاد اإلسرائيلي بات عمليا أقرب إلى الركود من النمو الملموس على ضوء نسبة تكاثر سكاني بـ 2% *استمرار تراجع الصادرات بات الهاجس 

األكبر في المؤسسات المالية اإلسرائيلية *الحكومة شرعت ببحث مشروع الموازنة للعامين 2017 و2018 وجدل حول نسبة العجز في الموازنة*

س���طع في األيام األخيرة مجددا اسم القاضي العربي خالد كبوب، المتخصص 

في قس���م القضايا االقتصادية في المحكمة المركزية )الجنايات( في تل أبيب، 

بع���د أن أصدر حكما بإدانة واح���د من أكبر أثرياء إس���رائيل، نوحي دانكنر، في 

قضية غش وخداع البورصة اإلسرائيلية قبل خمس سنوات. 

ويعد هذا استمرارا للقضايا الكبيرة التي أصدر فيها كبوب أحكاما، خاصة وأن 

أكب���ر القضايا االقتصادية يتم التداول فيها ف���ي جهاز المحاكم في تل أبيب، 

كونها مركز النشاط االقتصادي اإلسرائيلي األضخم، وكون المدينة مركز أسواق 

المال اإلسرائيلية. 

والقاض���ي خالد كبوب من موالي���د العام 1958، وحاصل عل���ى اللقب األول في 

موضوعي التاريخ العام والتاريخ االس���المي من جامعة تل أبيب في العام 1981، 

وحص���ل على اللقب األول في الحقوق م���ن الجامعة ذاتها في العام 1988، وعمل 

بعد ذلك حتى العام 1997 كمحام مستقل. وفي ذلك العام تم تعيينه قاضيا في 

محكمة الصلح في مدينة نتانيا، شمالي منطقة تل أبيب الكبرى.

وف���ي العام 2003 تمت ترقيته إلى قاض في المحكمة المركزية في تل أبيب، 

وش���رع بدورات تكميلية ف���ي جامعة بار إيالن في مدينة رم���ات غان، المالصقة 

لمدين���ة تل أبي���ب، وأيضا في كلية “أون���و” )جنوب(، في ما يتعلق بالش���راكة 

والمؤسس���ات االقتصادي���ة. وفي الع���ام 2010 ب���دأ يعمل قاضيا في القس���م 

االقتص���ادي في المحكم���ة المركزية في تل أبيب. وفي الع���ام 2011 حصل على 

ش���هادة مؤهل بامتياز وتفوق في القضاء التجاري، وكانت الش���هادة مشتركة 

بين جامعة بار ايالن وجامعة بيركلي في والية كاليفورنيا.  

ومن أبرز القضايا التي عالجها وأصدر فيها أحكاما، قضية الثري الروسي اليهودي 

غريغوري ليرنر الذي اش����تهر اس����مه فيما مضى في قضية رش����اوى لسياس����يين 

إس����رائيليين، والحقا قضايا غش وخداع بمبالغ طائل����ة، وعدة قضايا تمثيلية ضد 

ش����ركات إسرائيلية ضخمة، وعدة قضايا في مجال خداع البورصة، وتسويق أسهم 

شركات دون أساس، وكان آخرها كما ذكر قضية الثري نوحي دانكنر.

كما عالج كبوب قضايا جنائية بارزة، مثل قضية الممثل ومقدم البرامج الراحل 

دودو طوباز، الذي أدين في قضايا جنس���ية إلى أن انتحر في الس���جن قبل بضع 

سنوات، وغيرها.

ومنذ الع���ام 2014 بات اس���م القاضي كبوب مرش���حا لتول���ي مقعد قاض في 

المحكمة العليا التي فيها 15 قاضيا. وحاليا يوجد قاض عربي واحد في المحكمة 

القاضي األبرز في أكبر القضايا االقتصادية في المحاكم اإلسرائيلية عربي من يافا
*القاضي خالد كبوب أصدر أحكاما في أبرز القضايا االقتصادية والمالية في السنوات األخيرة * تقارير صحافية: كبوب من األسماء البارزة المرشحة للمحكمة العليا*

العليا، هو القاضي س���ليم جبران من مدينة حيف���ا، ومن المفترض أن يخرج إلى 

التقاعد بعد أن يكمل عامه السبعين خالل بضعة أشهر.

وبحس���ب تقارير إسرائيلية، فإن اس���م القاضي كبوب من بين األسماء األقوى 

التي ق���د تفوز بالمقعد، رغم أن لجنة تعيينات القضاة يس���يطر عليها اليمين 

المتطرف، بدءا من وزيرة العدل أييليت شكيد. 

كذلك مطروح اس���م القاضي العربي جورج قّرا وهو أيضا من مدينة يافا، إال أن 

جيله المتقدم نسبيا، 64 عاما، قد يكون عائقا أمام التعيين، لكون جيل التقاعد 

االلزامي للقضاة هو 70 عاما. 

واش���تهر قّرا ه���و أيضا بسلس���لة قضايا ب���ارزة، أبرزها الحكم عل���ى الرئيس 

اإلسرائيلي األس���بق موشيه كتساف بالسجن 7 س���نوات. وتبرز أحكام قّرا بأنه 

نادرا ما تنقضها المحكمة العليا إذا جرى االستئناف عليها. 

وج���اء في أحد التقارير الصحافية التي نش���رت في أي���ار الماضي، أن القاضي 

كب���وب ُيعد “ُرعبا” ل���دى من يخالفون قوانين أس���واق المال، بعد سلس���لة من 

القضايا التي أصدر فيها أحكاما تعد قاسية على من خالفوا القوانين. 

وحس���ب تلك التقارير ف���إن القاضي كبوب يحظى بش���عبية في االس���تطالع 

الدوري بين المحامين حول عمل القضاة، وهذا ما يزيد من احتماالت تعيينه في 

المحكم���ة العليا، ليكون القاضي العربي الثاني في هذه المحكمة خالل س���بعة 

عقود، إذ كان قد س���بقهما القاض���ي الراحل عبد الرحمن زعب���ي، الذي عمل في 

المحكمة العليا كقاض مؤقت وغير ثابت، وكان أول قاض عربي يدخل إلى جهاز 

المحكمة العليا.

القاضي خالد كبوب.
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قضـايـا وآراء

بقلم: أمل جمال )*(

هناك من ين���ادي بالفصل بين العمل السياس���ي 
الوطن���ي والمدني مدعيا بأن العم���ل البرلماني يجب 
ل المدني تاركًا العمل الوطني إلى س���ياقات 

ّ
أن يفض

أخ���رى. كما أن هن���اك من يحتج على أس���لوب بعض 
النواب الع���رب، دون االختالف معه���م في مضمون 
ما يدلون به. هؤالء يّدعون بأن أس���لوب بعض النواب 
مس���تفز وبالتالي مح���دود في القدرة عل���ى إيصال 
مطالبهم المحقة بالش���كل الالئق للمجتمع اليهودي 

وللحكومة.
ال أخف���ي عليكم أنن���ي من بين الذي���ن يّدعون بأن 
هناك مس���تويات للعمل السياسي ويجب أن نخطط 
ل���ه ونفصل بي���ن أهدافه بحس���ب مصالحن���ا. إال أن 
البعض أخ���ذ هذا الفص���ل إلى مس���تويات لم تكن 
مقصودة وال يمكن أن تس���توفي الق���وة الكامنة في 
العمل السياس���ي. ومطالبة الن���واب العرب االكتفاء 
بالمطالب المدنية هي اقتصار لشرعيتنا السياسية 
كأبناء وبنات الشعب الذي تحاول المؤسسة الحاكمة 
تغييبه عن الواق���ع لتحصرنا في هوية مدنية تحدد 
معالمها هي. كما أن التركيز على األسلوب فقط فيه 
تغييب للواقع القمعي اإلسرائيلي ومحاوالت لسحب 

الشرعية عن القيادات العربية.
إن الفص���ل بي���ن الوطن���ي والمدن���ي ف���ي العمل 
السياس���ي هو في أساس���ه فصل تحليلي إدراكي ال 
يمكن أن يتوفر على أرض الواقع بشكل كامل، وذلك 
ر العمل السياس���ي المدني 

ّ
ألن اله���م الوطن���ي يؤط

ويعطيه ميزته الخاصة، كما أن المدني يعطي العمل 
السياس���ي الوطني اإلمكاني���ة للتعبير عن نفس���ه 

بشكله الحقيقي كما يراه صحيحًا. 
نحن نّدعي بأن هناك إجحافا بحقنا. وهذا اإلجحاف 
مدني ولكنه مبني عل���ى هويتنا الوطنية. لهذا نحن 
نطالب بحق���وق مدنية على أس���اس هويتنا العربية 
الفلسطينية، وحقوقنا مهضومة ومهمشة ومنتهكة 
على هذا األس���اس. ومن جهة أخ���رى نطالب بحقوق 
مدنية متس���اوية بالرغم م���ن هويتنا ومن أجل الحق 
ف���ي الحفاظ عليها – ش���رعنتها كج���زء ال يتجزأ من 
هويتنا المدنية التي تحاول الس���لطة اختصارها في 
هوية مبتورة وخاضعة لهوية األغلبية اليهودية في 
البالد والت���ي تنفي حقنا على الم���كان والزمان الذي 

نعيشه.
م���ن الصحي���ح أنه ال يمك���ن تحرير فلس���طين من 
على منصة الكنيس���ت، وال يمك���ن حل قضايا تتعلق 
بطبيع���ة المجتمع العربي الداخلي���ة من على منصة 
البرلم���ان الذي يس���ن القوانين المجحف���ة بحق هذا 
المجتم���ع. إال أنه ال بد من التأكي���د أن هذه القوانين 
التمييزية تسن ليس لكوننا مواطنين عاديين وإنما 
لكوننا عربا فلسطينيين وجزءا من شعب كامل ال تريد 
له الحكومة اإلسرائيلية أن يتواجد أو أن يتحرر. لهذا 
ال يمكن وال يجوز انتقاص هذا الموضوع من مدنيتنا، 
ومن هنا يجب التأكيد عل���ى كونها ذات طابع خاص 
بدون أن نقع في مطب االنزواء واالنغالق بل من خالل 
المطالبة بإحداث تغييرات في المدنية االس���رائيلية 

لتتماشى مع هويتنا وليس العكس.
ما به 

ّ
إن منظوم���ة الحق���وق ليس���ت معطى مس���ل

ومتواجدا في نصوص أو قوالب قانونية جاهزة. إنها 
عملية مس���تمرة من الصياغة تعّب���ر عن ديناميكية 
المجتم���ع. ومنظوم���ة الحقوق هي انع���كاس لما تم 
صياغته بن���اء على عالقات الق���وة القائمة في ظرف 
تاريخ���ي محدد وم���ن الصعب تغييره���ا دون تغير 
عالق���ات القوة الت���ي صاغتها. من هنا ف���إن القانون 
اإلس���رائيلي وتعريفه للحقوق أعطى أفضلية بنيوية 
لحق���وق األغلبية اليهودية وما تفس���يرات المحاكم 
اإلس���رائيلية للقان���ون إال بمثاب���ة تثبي���ت وتعميق 
وتجذي���ر ألحقي���ة األغلبي���ة اليهودي���ة ف���ي البالد 
على الم���كان والزمان  والم���وارد. إن البنية الذهنية 
واإلدراكية المبطنة في القانون اإلسرائيلي تفترض 
وج���ود المجتمع والتاري���خ اليهودي قب���ل منظومة 
المواطن���ة اإلس���رائيلية، وه���ذا ما يتضمن���ه قانون 
العودة اإلسرائيلي. لهذا فكل تفسير للقانون يؤكد 
ثانوية العرب وتبعيتهم للدولة المتماهية مع رؤية 

اليهود ألنفسهم وللبالد.
ه���ذا هو ل���ب الصراع ال���ذي يجب أن تت���م إدارته 
ويتلخص في التصادم بين تغليب الهوية اليهودية 
ف���ي القانون على المفهوم الحقيق���ي للمدنية التي 
ال هوي���ة إقصائية لها، وال يمكن أن تقصر نفس���ها 
على ج���زء من المواطنين واس���تثناء غيره���م، إذا ما 
كان���ت حقيقية. فالمواطنون هم م���ن لهم الحق في 
أن تك���ون له���م حقوق، وه���ذه الحق���وق ال يمكن إال 
أن تك���ون متس���اوية إذا أردنا الحدي���ث عن المعنى 
الجوهري للمواطنة. هذا هو هدف ممارس���ة المدنية 
وهي تحقي���ق الحقوق بناء على الح���ق في أن تكون 
للمواطنين حقوق ولهم الس���يادة عل���ى الدولة. هذا 
يعن���ي بأن العمل السياس���ي المدني يهدف إلزاحة 
العوامل التي تحجب الحقوق عن من لهم الحق في أن 
تكون لهم حقوق والمجح���ف بحقوقهم. هذا العمل 
يمكن أن يدار من خالل التحاور داخل منظومة الحقوق 
حتى وإن كانت ال تستوفي الشروط األساسية بسبب 

انحيازها لمجموعة معينة من المواطنين.
من الصحيح القول بأن���ه ال يوجد خطاب مدني غير 
قومي في إس���رائيل وذل���ك ألن الخط���اب »المدني« 
اإلس���رائيلي هو يه���ودي الطابع وله���ذا هو مجحف 
بح���ق كل م���ن هو لي���س يهودي���ًا، خاص���ة إن كان 
فلس���طينيًا. من جهة أخرى ف���إن ادعاء الديمقراطية 
إسرائيليًا، هو المنصة التي من عليها يمكن توضيح 
التناقض القائم بين الخط���اب المدني الديمقراطي 
والخطاب »المدني« اإلس���رائيلي. هذا يجعل البرلمان 
والحيز العام اإلس���رائيلي مس���احة يجب العمل من 
خاللهم���ا ألج���ل توضي���ح  الص���ورة المتناقضة في 

الخط���اب السياس���ي والقانوني اإلس���رائيلي. هناك 
من يدع���ي بأن عملية توضيح الص���ورة مفروغ منها، 
وبأن المجتمع اإلس���رائيلي عنصري وال يمكن تغيير 
مواقفه. هناك من يدعي بأن عقلية السيد المتجذرة 
في الوعي االس���رائيلي اليهودي ال يمكن أن تتنازل 
عن ميزاته���ا بمحض إرادتها. حت���ى وإن كان هذان 
االدعاءان صحيحين، فم���ن ال يؤمن بإمكانية التأثير 
من خالل البرلمان ويستغل المنصة لتوصيل رسائل 
سياس���ية ال تقصد التأثير ال أدري ما هي مدى نجاعة 
عمله البرلماني، إال إذا قصد تأزيم الوضع المأزوم من 
أصله. له���ذا ال يمكن التخلي ع���ن الفرصة لمخاطبة 
الضمير العام في اسرائيل وفي العالم حول عنصرية 
البنية السياس���ية والقانونية االس���رائيلية وكشف 
عورتها من خالل آليات تحتمها المكانة المدنية. إن 
األقدر على ذلك هم أصحاب التجربة المباش���رة ومن 
يتقنون اللغة السياسية ويدركون خصائص العقلية 

اإلسرائيلية. 
من هنا فإن مخاطب���ة اآلخر تتحول الى هدف مهم 
بح���د ذاته حيث أن التواصل واجب مدني ووطني في 
آن واح���د والتخلي عن إمكاني���ة التغيير القائمة ولو 
كق���وة كامنة في الواقع، حتى وإن كان مغيظًا، يمكن 
اعتباره إخالال بالمصالح التي يأتي من أجلها التمثيل 
السياس���ي من أصله. يعني هذا ب���أن آليات الخطاب 
يج���ب أن تتن���وع وأن تخضع لالعتب���ارات المبدئية، 
وهي تغيي���ر الواقع من خالل تغير الذهنية الطاغية 
باإلرادة واالقناع وذلك من أجل ضمان أخالقية النضال 

وتناسقه الذهني والعملي.
���ب ومحاكاة ضمي���ره وعقله 

َ
إن اس���تدراج المخاط

بحسب الظروف هندسة سياسية ال يمكن االستهانة 
بها. م���ن الصحيح الق���ول بأنه ال يضيع ح���ق ووراءه 
ُمطاِلب. ولكن ش���كل المطالبة تتحول إلى عامل مهم 
في إضفاء الش���رعية على المطلب أو سحبها عنه ألن 
األس���لوب ممكن أن يتحول إلى عامل قائم بحد ذاته، 
يق���دم دالالت واضحة على مضم���ون المطالبة ومدى 
حقيقتها ومصداقيتها. إن مضمون الخطاب يستمد 
جزءا من معناه من خالل أسلوبه والفصل بين اإلثنين 
هو أالعيب تبريرية ال غير. كل فالسفة الخطابة ادعوا 
بأن تماش���ي المضمون واألس���لوب يق���وي الخطاب 

ويدعمه إدراكيا وأخالقيًا وذهنيًا.
م���ن بين ما يه���م في العمل البرلمان���ي هو تحّدي 
الخط���اب السياس���ي والقانوني المهيمن وكش���ف 
عوراته وفض���ح التراتب القيم���ي والمبدئي المبطن 
فيه. ه���ذه الرؤي���ة للعم���ل البرلماني تأخ���ذ بعين 
االعتب���ار أن ه���ذا العمل ال يحدد السياس���ات ويضع 
الموارد لتطبيق المش���اريع فقط، وذل���ك ألن النواب 
العرب ليس���وا جزءا من متخذي الق���رار في االئتالف 
الحكوم���ي. إن الحكوم���ة ه���ي المطالب���ة باإلنصاف 
وإحقاق التس���اوي في توزيع الموارد. وظيفة العمل 
البرلمان���ي للمعارضة هي تفكي���ك الخطاب ومبادئ 
سياسة توزيع الموارد وفضح سلم األولويات من أجل 
تبيان التميز المكتنف في السياسات ليس من أجل 
تسجيل موقف سياسي وإنما من أجل وضع مرآة أمام 
األغلبية البرلمانية وفضحها أوال أمام ذاتها ومن ثم 
أمام العال���م وتقويض تماس���كها األخالقي وتبيان 
التضارب الكامن في المفارقة بين اّدعاء الديمقراطية 

من جهة والتمييز الفاضح من جهة أخرى.
إن هذا العمل الخطابي يأتي على أمل إقناع متخذي 
الق���رار بالتراجع ع���ن نواياهم واالنصي���اع للمبادئ 
األخالقية اإلنس���انية، التي يج���ب أن تكون البوصلة 
والمؤش���ر األس���اس لعمليات اتخاذ القرار. إن اإلقناع 
والتأثي���ر مهمان، وإال ال منطق ف���ي العمل البرلماني 
من أصله. من أجل اإلقناع يجب تطوير آليات الخطابة 
والتغلب على الحالة النفسية المقموعة التي تنفجر 
كل مرة تحاول أن توصل رس���التها ويتم اعتراضها. 
يجب استعمال ليس لغة قادرة على اختراق الخطاب 
المهيمن فحسب وإنما قادرة على طرح بدائل أخالقية 
وإدراكي���ة أكثر أفضلية. ال نتح���دث هنا عن معادلة 
س���حرية أحادي���ة وإنما ع���ن توج���ه كان متوفرًا في 
الخطاب السياسي العربي وما زال متداواًل عند بعض 
الذين بالرغم من أنهم كانوا يهدفون االستفزاز في 
بعض األحيان من أجل الحصول على صورة تلفزيونية، 
إال أنهم عملوا على تقديم رؤية بديلة لرؤية السلطة 
بواس���طة خطاب حكيم ومقنع، آخذين بعين االعتبار 
عدم إرادة القيادات المهيمنة في إسرائيل االستماع 
له���م. إن اللغة المبدئية- النظرية أو التاريخية منها 
- القادرة على االستعالء على الواقع الحيثي والعيني 
لتطرح تحديات أخالقية وذهنية وإدراكية عامة يتم 
 على ذكاء 

ً
من خاللها إيصال الرسائل المهمة متكلة

المس���تمعين القادرين على تطبيق المبدأ المتحدث 
به على الحالة المقصودة، هذه اللغة هي األفضل في 
حاالت النضال وما النماذج التاريخية الحادة كما هي 
الحال مع مارتن لوثر كينغ جونيور ونيلسون مانديال 
والمهاتما غان���دي إال أمثلة على ذل���ك. هؤالء عرفوا 
جيدًا ولمسوا ش���خصيًا بطش النظام السياسي الذي 
تحدثوا إليه وعرفوا بأن الضمير اإلنس���اني غائب عن 
أغلبية الداعمين لذلك النظام، ومع ذلك حافظوا على 
خطاب عقالني وأخالقي. ال يمكن لنا إال أن نش���ير إلى 
هذه الش���خصيات كأمثلة تاريخية للتغير السياسي 
الناجح بالرغم من قسوة الظروف وشدة وطأتها. نحن 
بحاج���ة وق���ادرون على أن نتقن لغ���ة كينغ ومانديال 
وغان���دي دون الوقوع ف���ي أالعي���ب بهلوانية تمس 
بجدية نضالنا اإلنس���اني كأصحاب حق لهم حقوق أو 
في استفزازات بالغنى عنها. إيصال الرسالة بأسلوب 
يخترق حواجز الس���مع عند المؤسسة الحاكمة وعند 
األغلبية اليهودية وليس أقل أهمية في المؤسسات 
الدولي���ة، هو في صل���ب العمل السياس���ي الوطني 

بآليات مدنية نحن بأمس الحاجة إليها اليوم. 

)*( أستاذ جامعي ومدير عام مركز إعالم - الناصرة

بقلم: علي حيدر  )*(

أقرت الهيئة العامة للكنيس���ت يوم 11 تموز الحالي بالقراءة 

الثالثة وبأغلبية كبيرة )57 مؤيدا مقابل 48 معارضا( ما يسمى 

ب�”قان���ون الجمعي���ات” الذي يفرض على المؤسس���ات األهلية 

والجمعي���ات التي تتلقى تبرعات م���ن دول اخرى بما يزيد على 

50 بالمئة من ميزانيتها، إعالن ونش���ر ذلك “بالبنط العريض” 

في كل المراس���الت الرسمية واإلعالنات وتقديم كشوف خاصة 

لمس���جل الجمعيات والتصريح، في حال ش���اركت في جلسات 

لجان الكنيست، بأن الجمعية تتلقى دعما من قبل دول أخرى.

إن اله���دف الحقيقي من هذا القان���ون هو كم األفواه وضرب 

مؤسس���ات المجتمع المدني ومنع وتقييد حري���ة التعبير عن 

الرأي والفكر والحرية في التنظم من أجل دفع حقوق اإلنس���ان 

والمواط���ن، س���واء ف���ي الداخل الفلس���طيني أو ف���ي األراضي 

المحتلة، والتي تقترف ضدها أبش���ع الجرائم، وهو بذلك يمس 

أهم الحريات الديمقراطية.

كما يهدف القانون إلى إس���كات األصوات النقدية الس���اعية 

إلى تغيير السياس���ات الحكومية المجحفة وفضح ممارساتها 

في الداخل والخارج، حيث يعمل القانون على نزع الش���رعية عن 

الناشطين وشيطنتهم ومالحقتهم ووصمهم كأعداء يعملون 

بالتحال���ف مع قوى خارجية من أج���ل تقويض نظام الحكم في 

إس���رائيل والس���ماح لقوى خارجي���ة بالتدخل في السياس���ات 

الداخلية.

من الجلي أن القانون ال يش���مل جمعيات تتلقى تمويال ودعما 

من جهات وصناديق خاصة، وذل���ك لكون الجمعيات اليمينية 

والسياس���يين اإلس���رائيليين يتلقون الدعم المادي الكبير من 

خارج البالد وباألخص من رجال أعمال متطرفين وعنصريين في 

الغرب. 

فرئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو نفس���ه يتلقى الدعم 

والتأييد من رجل األعمال اليهودي األميركي ش���لدون إدلسون، 

أما جمعية “إم ترتسو” العنصرية فتتلقى التمويل من عناصر 

خارجية خاصة ال يلزمها القانون بالكشف عنها.

لق���د اتفقت وزيرة الع���دل ورئيس لجنة الدس���تور والقانون 

وبعض أعضاء الكنيست األكثر تطرفًا بدعم من رئيس الحكومة 

عل���ى دف���ع وإقرار ه���ذا القانون، ول���و أن مؤسس���ات المجتمع 

المدني، من خالل معرفتي ونش���اطي وإطالعي الش���خصي على 

عملها وأدائها وأخالقياتها، تعمل بغالبيتها على نشر مصادر 

تمويلها وتحظى جميعها بإدارة سليمة سنوية )من قبل مسجل 

الجمعيات(. لذلك فالمس���ألة ليست مس���ألة شفافية وكشف 

لمص���ادر التمويل بقدر ما هي محاولة لضرب النش���اط األهلي 

والمدني وضرب ما تبقى من إعالم وما تبقى من المحكمة العليا، 

كل ذلك من أجل “س���ؤدد” حكم اليمين االسرائيلي المتطرف 

واستبداده.

إن ه���ذا القان���ون ينضم إلى سلس���لة طويلة م���ن القوانين 

العنصري���ة التي س���نت في الفترة األخيرة والتي تس���تهدف 

الش���عب الفلس���طيني والمجتم���ع العرب���ي ونش���طاء حقوق 

. على مؤسس���ات العمل المدني وحقوق اإلنسان 
ً
االنس���ان عامة

عدم الخضوع أو التراجع أو التردد بل االس���تمرار في نش���اطها 

وتطوي���ر اس���تراتيجيات عمل جديدة وبناء ش���بكة عالقات مع 

مؤسسات حقوقية دولية وإطالع الدول على هذا القانون الذي ال 

يستهدف المؤسسات فحسب وإنما أيضا الدول المعنية بدعم 

قيم حقوق اإلنسان.

وعلى هذه الدول ذاتها اس���تعمال نفوذها من أجل إلغاء هذا 

القانون وغيره، وإذا لم تستجب الحكومة أن تهدد بمعاقبتها، 

من جانب، وأن تضاعف دعم عمل الجمعيات، من جانب آخر، لعل 

القانون يجلب نتائج عكسية.

وفيم���ا يتعلق بتدخل دول أخرى فهذا حق وواجب على الدول 

األخرى ألن تتدخل بش���كل مباش���ر حتى، وليس بالضرورة عن 

طريق جمعيات، كما أقرت األمم المتحدة في السنوات األخيرة، 

فك���م بالحري حينما نتح���دث عن حق���وق المواطنين بالتدخل 

والعمل على فضح خروقات حقوق اإلنسان في بلدهم.

)*( محام وناشط- عبلين

»قانون الجمعيات” يستثني ساسة وجمعيات اليمين

عّمم قس����م السياس����ات المتس����اوية في جمعية »سيكوي« 

)للمس����اواة المدني����ة( بيان����ا عقب في����ه على ق����رار الحكومة 

اإلس����رائيلية »تطبي����ق أنظم����ة وقوانين البناء ف����ي المجتمع 

العربي” وهو ما يشكل إش����ارة إطالق مخطط الهدم الحكومي، 

 عشرات آالف البيوت العربية )راجع العدد السابق(. 
ّ

رسميا، بحق

وج����اء في البي����ان الذي كتب����ه مخططا مدن يعم����الن في هذه 

الجمعية: 

أق����رت الحكومة اإلس����رائيلية مؤخرا إقام����ة منظومة لفرض 

قوانين التنظيم والبناء ف����ي المجتمع العربي، وفي صلب هذا 

الق����رار، نقل صالحيات تطبيق القانون إلى الس����لطات المحلية 

العربية، إلى جانب اس����تخدام آليات كف����رض المخالفات ومنح 

الصالحيات لمفتشي وحدة التطبيق باستخدام القوة. 

ه����ذا القرار والذي قد يؤدي إلى التصعيد في عمليات الهدم 

يأتي قب����ل أن تحول الميزاني����ات الضرورية لدعم الس����لطات 

المحلية وإيجاد الحلول للضائقة السكنية فيها والتي أقرتها 

الحكوم����ة قبل نصف عام فقط، هو ق����رار مضر يزج المواطنين 

العرب في زاوية ال يمكنهم القبول بها.

وفيما يلي موجز للفصول السابقة من هذه القضية: 

قبل أشهر قليلة فقط، أقرت الحكومة خطة لتقليص الفجوات 

)ق����رار 922، المع����روف أيضا ب����� »الخطة االقتصادي����ة لتطوير 

المجتمع العربي«(، والتي أعدت لعدة أهداف من بينها توفير 

حل����ول للنقص ف����ي الخط����ط الهيكلية والخط����ط التفصيلية 

في الس����لطات المحلية العربية، تعزيز أقس����ام الهندسة في 

الس����لطات المحلية العربية وس����د الفجوات التخطيطية التي 

نتجت جراء عش����رات الس����نوات نتيجة للسياس����ات الحكومية 

المتواصل����ة. كان اله����دف أن يج����ري تأس����يس بن����ى تحتية 

تخطيطية، يت����م بعدها إتاحة الفرصة إلص����دار رخص للبناء. 

وهكذا بعد س����نوات من الفوضى التخطيطية واإلهمال طويل 

األمد لقضايا التخطيط في البلدات العربية، من قبل مؤسسات 

التخطيط القطرية، تم أخي����را اتخاذ خطوة أولى للتخفيف من 

ضائقة السكن الخانقة لدى المواطنين العرب.

وها ه����ي الحكومة وقب����ل أن تبدأ بالتنفيذ الج����دي لقرارها 

بتقلي����ص الفج����وات في مجال الس����كن، بل وقب����ل أن تصادق 

نهائيا على خطة سكنية واحدة، جاءت بقرارها المضر األخير، 

لتطلب فرضا تاما للقانون بش����أن البناء غي����ر المرخص وهو ما 

يعن����ي تصعيدا في عمليات هدم المنازل، ودون إيجاد الحلول 

اإلس����كانية البديلة، دون توفي����ر الم����وارد ودون إتاحة مهلة 

للبلدات إلعادة تنظيم شؤونها، دون مخططات سارية المفعول 

والتي يمكن م����ن خاللها إصدار رخص للبناء، تجد الس����لطات 

المحلية العربية نفس����ها أمام حالة عبثية - إنعدام التخطيط 

للمسكن واألرض المعدة للتطوير مقابل تفاقم أزمة السكن. 

فلتطمئن الحكومة: المجتمع العربي ال يخرج كاسبا من البناء 

غير المرخص. إنما العكس هو الصحيح، إذ أن الش����خص الذي 

يبني دون ترخيص تفرض عليه مخالفات تثقل كاهله ويبقى 

تحت التهديد الدائم بهدم بيت����ه. كما أن الضرر عميق أيضا 

على المس����توى الجماعي فالبناء غير المرخص يتم في الغالب 

على أرض خاصة في داخل البلدات ويمس بامكانيات تطويرها 

وبقدرات السلطة المحلية على أن توفر للمواطنين ُبنى تحتية، 

مؤسسات عامة وهو ما يمكن اختصاره بكلمتين- جودة الحياة. 

لكن، عند المس بالحق األكثر أساس����ية، وهو الحاجة إلى سقف 

يؤوي العائلة، فأي خيار يبقى أمام األزواج الش����ابة التي بدأت 

حياتها للتو؟.

على الدولة أن تبدأ العمل باالتجاه المعاكس تماما. 

أوال، عليه����ا أن تؤس����س البن����ى التحتي����ة التخطيطية وأن 

تضمن للس����لطات المحلية العربية مكانتها كس����لطات قادرة، 

أوال، عل����ى التخطيط والتطوير بناء على حاجة الس����كان، وليس 

كس����لطة تنش����غل دوما بإطفاء الحرائق. من أجل ذلك يجب أن 

ينفذ بش����كل واس����ع القرار الحكومي رقم 922 لس����د الفجوات 

في السكن، لتوس����يع مناطق النفوذ وتخصيص أراضي الدولة 

للس����كن، لدعم وتعزيز أقسام الهندس����ة وتوفير الميزانيات 

بأسرع ما يمكن بهدف تجنيد القوى البشرية الالزمة، وامتالك 

اآلليات التكنولوجية ووضع البرامج التأهيلية والمزيد.

مع إزالة العوائق، س����يكون القطاع الخاص معنيا بالبناء على 

األراضي الخاصة وستتس����ع إمكانيات المسكن. وسيتم توفير 

بدائل سكنية مالئمة في البلدات العربية وخارجها وقد تتطور 

س����وق العقارات فيها للمبادري����ن والمقاولين وتكون ألصحاب 

األراضي مصلحة في التطوير ومواصلة بناء الوحدات السكنية 

في البلدات العربية.

ثمة حاج����ة إلى مهلة زمني����ة إلعادة التنظيم ف����ي البلدات 

العربي����ة، والتي توف����ر الدولة خاللها حلوال س����كنية حقيقية 

للمجتم����ع العربي، ويتم خالله����ا أيضا تنظي����م األبنية التي 

أقيمت في المناطق المعدة للتطوير. فقط بعد هذا كله، يكون 

م����ن الممكن فرض من����ع على البناء غير المرخص. والس����لطات 

المحلية العربية، قي����ادات الجماهير العربية، والجمهور عامة 

يجب أن يكونوا ش����ركاء مركزيين في عملية كهذه. لن تجدي 

نفعا أي “حملة إقناع” للمواطنين العرب بأي سيناريو يكونون 

في����ه بموقع المتفرج الخامل. يجب التحرك بتعاون تام وبوضع 

خطة عمل مقبولة على كافة األطراف. 

إذن ما العم����ل؟ على الدولة أن تتحمل مس����ؤوليتها لضمان 

الش����راكة الندي����ة، التنظيم، التطوير، البن����اء، وفقط بعد ذلك 

– فرض القانون. من دون الش����راكة، التموي����ل وتوفير الحلول 

الس����كنية فعليا، فإن آلية الفرض هي عملي����ة عاقر، قد تؤدي 

إلى فش����ل الخطة لتقليص الفجوات وتكون حجرا آخر في جدار 

انعدام الثقة الفاصل ما بين الدولة والمواطنين العرب.

الحكومة اإلسرائيلية تواجه الضائقة السكنية لدى العرب 
بسياسة تنطوي على تصعيد عمليات هدم المنازل!

حول جدلية مضمون وأسلوب الخطاب السياسي 
العربي في الداخل والقدرة على التغيير

تظاهرة عربية في الرملة احتجاجا على سياسة هدم البيوت.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

يس���عى التي���ار الصهيون���ي الدين���ي )ح���زب “البيت 

اليهودي”( الش���ريك في االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، 

ومن خالل س���يطرته عل���ى جهاز التربي���ة والتعليم، إلى 

تعزيز مكانت���ه وزيادة تأثيره ونش���ر أف���كاره، الدينية 

والقومية المتش���ددة، وغرس���ها في الجي���ل القادم من 

اإلسرائيليين. 

ويجري تنفي���ذ ذلك من خالل مناهج دراس���ية جديدة 

طبق في جه���از التعليم الحكوم���ي – الديني، وفقا لما 
ُ
ت

يؤكده تقري���ر جديد نش���رته صحيف���ة “هآرتس” يوم 

الجمعة الماضي.

وتوجد في إس���رائيل أط���ر تعليمية ديني���ة يهودية 

كثي���رة أخرى، تعتمد باألس���اس مناهج دراس���ية دينية 

متشددة خاصة بها، وهي منتشرة في المجتمع الحريدي 

وتيار الصهيونية الدينية، وتتلقى تمويال حكوميا. ورغم 

أن هذا االتجاه قائم منذ س���نوات طويلة، لكنه تعزز خالل 

والية حكوم���ات بنيامين نتنياهو، وخاص���ة الحكومتين 

األخيرتين، بع���د أن أصبحت الصهيوني���ة الدينية تيارا 

مركزيا في الحكومة والجيش. 

وأكد التقرير الجديد على أنه بعيدا عن أنظار الجمهور، 

تج���ري تغييرات كبي���رة في جهاز التعلي���م الحكومي – 

الديني، ومنح قوة أكبر ألط���ر حريدية – قومية، يتغلغل 

تأثيرها إلى المدارس الدينية العادية. وكش���فت وثيقة 

داخلية في وزارة التربية والتعليم عن أن المسؤولين في 

جهاز التعلي���م الديني في الوزارة ق���رروا تعزيز عمل ما 

اب(، وهي مؤسسات 
ّ
ت

ُ
يس���مى ب�”تلموديات التوراة” )الك

تعليمية للمرحلة االبتدائية الدينية المحافظة، من خالل 

منح تس���هيالت وحرية اختيار واس���عة، تطمس الفروق 

بي���ن جهاز التعليم الحكوم���ي – الديني وجهاز التعليم 

الحريدي، ويس���مح لهذه األطر بأن تدار عمليا كمؤسسات 

تعليمية خاصة. ويعني وجود جهاز تعليم خاص يستند 

إل���ى بنية تحتية عامة إجراء عملية غربلة مبكرة للتالميذ، 

من���ذ الص���ف األول االبتدائي. ويتناقض ه���ذا األداء مع 

السياس���ة المعلنة لوزارة التربي���ة والتعليم، التي تمنع 

التمييز بين التالميذ. 

وخ���الل الس���نوات العش���ر الماضي���ة، تضاع���ف عدد 

التالميذ في “تلموديات التوراة” التابعة لجهاز التعليم 

الحكوم���ي – الديني. وتتميز هذه المؤسس���ات بتكثيف 

كبير للساعات الدراس���ية المخصصة للمواضيع الدينية 

اليهودية في جدول الحص���ص، وغالبا ما يكون ذلك على 

حساب مواضيع أساس���ية مثل اللغة االنكليزية والعلوم. 

كذلك تتميز هذه األط���ر التعليمية بالفصل بين البنين 

والبنات، وذلك في دولة تتباهى بأنها ديمقراطية وتحترم 

التعددية الفكرية واالنفتاح على األفكار التنويرية، لكن 

الواقع الذي يشهد عليه هذا التقرير يدل على غرس قيم 

معاكسة للتقدم الحضاري.

وأش���ار تقرير أعدته “جمعية أمناء الت���وراة والعمل”، 

إلى أن عدد “تلموديات التوراة” يصل إلى ستين تقريبا، 

يتعلم فيه���ا نحو عش���رة آالف تلميذ. وقس���م كبير من 

هذه األطر مرتبط بمؤسسات توراتية تابعة للصهيونية 

الديني���ة ويمنحها وزراء كتلة “البي���ت اليهودي” عناية 

خاصة. 

وال ينحصر تأثير الحريديم القوميين، وهو تيار حريدي 

– قومي – صهيوني - يمين���ي متطرف، على “تلموديات 

الت���وراة”، وخاص���ة في ما يتعل���ق بالفصل بي���ن البنين 

والبن���ات، منذ الصفوف األولى في الم���دارس االبتدائية. 

وخالل الس���نوات ال�15 األخيرة، ارتفعت نس���بة التالميذ 

في المؤسسات التي يوجد فيها فصل بين الجنسين من 

33% إلى 51% من بين مدارس جه���از التعليم الحكومي 

الديني كلها. 

وهناك أمر آخر يميز الم���دارس التي يوجد فيها فصل 

بين الجنس���ين، وهو أن نسبة التالميذ الذين يأتون إليها 

من خلفية اجتماعية – اقتصادية ضعيفة أقل بضعفين 

من األط���ر التعليمي���ة المختلط���ة. ورغم ت���ردد تقارير 

عديدة، في السنوات األخيرة، عن وجود تطرف ديني في 

“تلموديات التوراة” وعن وجود عملية غربلة تالميذ “غير 

الئقة”، إال أن وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية لم تمنع 

ظواهر كهذه. وكش���فت وثيقة داخلي���ة أعدتها مديرية 

التربي���ة الدينية في الوزارة، قبل س���نة، عن حجم الدعم 

الرسمي من الوزارة ل�”تلموديات التوراة”.

وتضمن ه���ذا التقرير الداخلي تفاصي���ل عديدة حول 

مميزات “تلموديات التوراة” في جهاز التعليم الحكومي 

الدين���ي، وبينه���ا ما يلي: نس���بة الس���اعات الدراس���ية 

األس���بوعية المخصص���ة لمواضي���ع دينية تبل���غ حوالي 

50%، بينم���ا هذه النس���بة ف���ي مدارس جه���از التعليم 

الديني العادية تتراوح ما بين 25% و35%؛ المعلمون في 

“تلموديات التوراة” يوصفون بأنهم “معلمون- مدرسون” 

ذوو خلفية تعليمية توراتية؛ بإمكان هذه األطر االختيار 

بين مناهج دراس���ية للجهاز الحكوم���ي الديني أو جهاز 

التعليم الحريدي الرسمي؛ “تمنح وزارة التربية والتعليم 

مدي���ر المدرس���ة وممثل���ي أولياء أم���ور التالمي���ذ حيزا 

واس���عا الختيار الش���كل الذي يتعلم من خالله التالميذ 

مواضيع دينية”. وهناك إمكانية اختيار بين المش���اركة 

في امتحانات “ميتس���اف” )مؤش���رات النجاع���ة والنمو 

المدرس���ية( أو في امتحانات خاصة تتم مالءمتها لجهاز 

التعلي���م الحري���دي، علما أن هذه أط���ر تعليمية يمولها 

ويشرف عليها جهاز التعليم الحكومي الديني.

إضافة إل���ى ذل���ك، تعت���رف وزارة التربي���ة والتعليم 

ب�”تلمودي���ات الت���وراة” في جه���از التعلي���م الحكومي 

الديني بأنها أط���ر فوق جهوية، ما يعني أن التس���جيل 

لهذه األطر ليس مش���روطا بمنطقة سكن التلميذ. ويؤدي 

ه���ذا االعتراف إلى التمييز بين التالميذ ويس���مح بقبول 

أو رفض تالميذ على أس���اس “مالءم���ة تربوية – دينية”، 

وغربلة تالميذ بموجب معايير تفتقر للش���فافية. ويبين 

تقرير “جمعية أمناء التوراة والعمل” أن نس���بة التالميذ 

من خلفية اجتماعية – اقتصادية ضعيفة في “تلموديات 

التوراة” هي 7%، في حين أن هذه النس���بة هي 27% في 

المدارس الدينية المختلطة العادية.     

وفي رد إحدى “تلموديات التوراة” على طلب تلميذ أراد 

االنتس���اب إليها لكونها موجودة في البلدة التي يسكن 

فيها، جاء أن���ه “نقبل من نريد ومن عائ���الت جيدة” وأن 

المدرس���ة “تدقق في خلفية األوالد مع الحاضنات”. وقال 

والد التلميذ إن���ه “تتفاخر هذه المدارس بأنها ليس���ت 

مالئمة للجمي���ع، وأن الغربلة تبدأ من المحادثة الهاتفية 

األول���ى، وعندما يس���معون طريقة ال���كالم. لكن التعليم 

الحكومي يجب أن يكون مفتوح���ا أمام الجميع. وال يعقل 

أن تقرر مجموعة صغيرة بصورة س���رية من س���تقبل ومن 

س���ترفض. لكن تحت رعاية وزارة التربية والتعليم تنمو 

مدارس خاصة هنا”. 

ووفقا لجمعية “أمن���اء التوراة والعم���ل” فإن تقريرها 

يؤكد على “اس���تمرار اتس���اع الفج���وات االجتماعية بين 

تلمودي���ات التوراة والم���دارس العادي���ة. وحقيقة هي 

أن تلمودي���ات التوراة حصلت على تصري���ح يمنح حرية 

واس���عة للعمل كأطر فوق جهوية، وهو أمر ينشيء غالبا 

جهاز غربلة”. وأضافت أن الوزارة “تسمح لهذه المدارس 

برف���ض تالميذ على خلفية دينية )أي الطائفة اليهودية 

التي ينتمي إليها(. فكيف يمكن إجراء فحص كهذا لولد 

في سن ست سنوات إن لم يكن بموجب عائلته؟ وألسفنا، 

ف���إن مديري���ة التربية الديني���ة تفضل م���رة بعد أخرى 

تالميذ تي���ار تلموديات التوراة وتق���ود بذلك إلى إقصاء 

الشرائح الضعيفة في المستقبل. وأثبتت دراسة أجرتها 

الجمعية أن التس���هيالت الممنوح���ة لتالميذ تلموديات 

التوراة عّمق���ت الفجوات وأحدثت ضغوطا غير عادلة على 

المدارس الحكومية الدينية ب���أن تتحول إلى تلموديات 

توراة”.     

العداء للعرب
تم���ول وزارة التربية والتعليم اإلس���رائيلية العديد من 

المؤسسات الدينية اليهودية الخاصة والتابعة لحركات 

دينية وتعمل باستقاللية واسعة. وبين هذه المؤسسات 

منظمة “جيوش الرب” التابعة لحركة “حباد” المسيانية 

المتطرفة. وتلقت هذه المنظمة العام الماضي تمويال من 

الوزارة بمبلغ 687 ألف شيكل، وتلقت هذا العام مبلغ 139 

ألف شيكل س���تضاف إليه مبالغ أخرى حتى نهاية العام 

الحالي. ووزع ناش���طو هذه المنظمة في شمال إسرائيل، 

في األسابيع األخيرة، كتيب رس���وم )كوميكس(، بعنوان 

“المؤام���رة – من سلس���لة روائع المش���ّياح”، صدر العام 

الماضي.  

ويحك���ي هذا الكتي���ب “قصة حدثت ف���ي مدينة عكا، 

ألفه���ا حاخامون ورج���ال تربية”، كما جاء ف���ي الصفحة 

األولى، إلى جانب طلب “بالحفاظ على قدس���ية الكتيب”. 

وتتحدث القصة عن تجار عرب “عازمين على إلحاق األذى 

بتجار يهود”، وأن جزءا من خطتهم “السيطرة على سوق 

عكا كلها، ومنها على كل فلس���طين”. كذلك يتحدث هذا 

الكتيب عن يوءاف، وهو تاجر يهودي اختطف على أيدي 

“أفراد العصابة العربية”، لكن الحاخام من ليفوفافيتش، 

الزعي���م الروحي لحرك���ة “حباد”، وعد ب���أن يعود يوءاف 

س���الما إلى بيت���ه وعائلت���ه. وألن “أي كلم���ة ينطق بها 

الحاخام دقيقة، وهو ال يخطئ أبدا”، يتضح من القصة أن 

طط له س���لفا “من أجل القبض 
ُ
اختفاء التاجر اليهودي خ

على العصابة”. 

ب���دأت منظمة “جي���وش ال���رب”، واس���مها الكامل هو 

“جي���وش ال���رب الت���ي بجانب دوري���ات حب���اد – األرض 

المقدسة”، نش���اطها في العام 1981. وقبل عشر سنوات، 

في أعقاب تدقيق أجرته وزارة المالية اإلس���رائيلية، قدم 

مسجل الجمعيات طلبا بتفكيك هذه المنظمة. لكن وزارة 

العدل اإلس���رائيلية أعلنت األس���بوع الماض���ي أن عملية 

تفكيك هذه المنظمة لم تنتِه. وُولدت من هذه المنظمة 

ش���به المتفككة، قبل عدة سنوات، منظمة جديدة تحمل 

اس���م “جي���وش الل���ه م. ض.” وحصلت عل���ى التصاريح 

المطلوبة. 

وف���ي أعقاب توزيع كتيب الرس���ومات العنصري، طلبت 

مديرية المجتمع والش���بيبة ف���ي وزارة التربية والتعليم 

اإلس���رائيلية تعقيب���ا من “جيوش الل���ه م. ض.”. وادعت 

المنظمة أن���ه “عموما، أس���لوبنا وأجندتنا ضد التحريض 

والعنصرية، والعكس هو الصحيح. لقد كان الهدف سرد 

قصة أعجوبة حدثت، لك���ن كاتبتها أخطأت، على ما يبدو 

بسبب عدم انتباه، في الصياغة المعممة، ونحن لم ننتبه 

لذل���ك. وتقرر إصدار توضيح لجميع أفراد طاقم اإلرش���اد 

لدين���ا حول الموض���وع، وإذا كان الكتيب م���ا زال موجودا 

لدى أحد، فإننا نطلب من���ه أن يحفظه جانبا فورا. كما تم 

تش���كيل طاقم لمراجعة كل الم���واد القديمة والتأكد من 

عدم وجود خطأ آخر فيها”. 

وقال رئيس “جيوش الرب”، الحاخام دافيد نحشون، عن 

الكتيب إن “لم يكن هنا قدر كاف من الحساس���ية”، لكنه 

أض���اف أن “علينا أن نتذكر أنه تتم كتابة أمور أحيانا في 

ظل أجواء معينة. وثمة من يعتقدون أنهم يعيشون في 

منطقة أخرى من العال���م، لكن األمر ليس على هذا النحو.  

وفي جميع األحوال، الكتيب ل���م يكن موجها كما ينبغي 

وأمرنا بوقف اس���تخدامه”. لكن هذا الكتيب العنصري ما 

زال موجودا كامال في موقع حركة “حباد” اإللكتروني. 

في جهاز التعليم الحكومي: التربية 
على التطرف القومي والديني بتمويل 

وإشراف الحكومة اإلسرائيلية!

أث���ار انتحار ام���رأة إس���رائيلية مؤخرا عاصفة واس���عة 

في إس���رائيل وف���ي المجتمع الحريدي، لك���ن ليس داخل 

طائفتها الصغيرة »حس���يدية غور«، الت���ي خرجت منها. 

وفي س���ياق هذه العاصفة، جرى الكش���ف عن ممارسات 

داخ���ل مجتمعها الس���ابق، بإش���راف حاخامي���ن، بهدف 

القضاء على أحالم ش���بان بالتحرر من قي���ود مجتمعهم، 

ومنعهم من مغادرته. 

والحس���يدية هي طائف���ة منغلقة على نفس���ها، وهي 

بمثابة طريقة صوفية يهودية.

وكانت إس���تي فاينش���طاين، 50 عاما وأم لس���بع بنات، 

قد غادرت طائفتها »حس���يدية غور« قبل ثماني س���نوات 

طعت 
ُ
تقريبا، معلنة تخليها عن تدينها. وبس���بب ذلك، ق

العالقة بينها وبين ست من بناتها، الالتي كن قد أصبحن 

بالغات، وحافظ���ت على عالقة قريبة جدا م���ع ابنة واحدة 

فقط، تام���ي موانتاغ، التي تخلت ه���ي أيضا عن تدينها 

وغ���ادرت الحس���يدية. وانط���وى تخلي فاينش���طاين عن 

تدينه���ا، وباألس���اس انقطاعها عن بناته���ا، على معاناة 

كبيرة جدا بالنسبة لها. وألقت فاينشطاين خالل السنوات 

األخي���رة محاض���رات، تحدثت فيها ع���ن تجربتها، وألفت 

كتابا سردت فيه بالتفصيل قصة حياتها في الحسيدية، 

وعالقاته���ا المعقدة مع زوجه���ا، وابتعادها ع���ن الدين، 

و«المخالفات« التي ارتكبتها هي وزوجها من أجل محاولة 

تحسين العالقات بينهما، ومحاولة انتحار فاشلة ودخولها 

إلى مستش���فى أمراض عقلية، ثم انقطاع العالقات بينها 

وبين بناتها. 

واختفت آثار فاينش���طاين عدة أيام، في نهاية ش���هر 

حزي���ران الماضي، وبع���د عمليات بحث واس���عة، ُعثر على 

جثتها في مدينة أس���دود، وعليها قصاص���ة ورق كتبت 

فيها أن���ه »في هذه المدين���ة أنجبت بنات���ي، وفي هذه 

 بسبب بناتي«. 
ّ

المدينة مت

وأثارت قصة حياتها، وخصوص���ا انتحارها، عاصفة في 

المجتم���ع الحريدي. وس���اهم في ذلك نش���ر كتابها، بعد 

وفاتها، والذي س���ردت فيه أس���اليب الرقاب���ة على أتباع 

الحسيدية.   

ويح����اول أف����راد “حس����يدية غ����ور” ص����د االنتقادات 

لطائفتهم، التي تعالت في أعقاب انتحار فاينش����طاين. 

وقال����ت بناته����ا إنهن تألمن م����ن مغادرة أمه����ن البيت 

وتركه����ن، لكن “لو حاولت أمنا اس����تئناف العالقة معنا، 

فإني ال أعتقد أن أحدا ما في الحسيدية أو في العائلة كان 

س����يمنع ذلك. ما جرى كان أزمة عائلية، شخصية، عينية 

وال تتعلق بالحس����يدية أبدا”. ومع ذلك أضفن أنه “يجب 

أن ندرك أنه في الحس����يدية والعائلة أرادوا أن يحافظوا 

علينا كي ال نذهب في الطريق نفس����ها التي سارت هي 

فيها”.

وتحدث���ت ابنة أخ���رى إلى وس���ائل إعالم، وقال���ت “أنا 

مؤمن���ة بأنه لو علمت واحدة منا بأن أمنا تعاني من ضائقة 

حقيقية، أو أنها بحاجة إلينا، لما أدارت أي منا ظهرها لها. 

ل���م نكن نعلم مدى صعوبة وضعها. صحيح أن أمنا حاولت 

م���رة أو اثنتين، في الس���نة األخيرة، االتص���ال مع إحدى 

البنات عبر البريد االلكتروني ولم تتلق ردا، لكننا لم نعرف 

ماذا نفعل. فتركها لنا كان صعبا بالنس���بة لنا. لقد مّسنا 

رد أن نسمع منها شيئا 
ُ
أنها غادرتنا، ولم نسامحها، ولم ن

وربم���ا كان هذا خطأ من جانبنا، لكن نحن كنا بنات صغار... 

ضميرنا يعذبنا”. 

يش���ار إلى أن “حسيدية غور” هي أكبر وأغنى حسيدية 

في إس���رائيل. وال تزال هذه الحس���يدية تمارس حياتها 

من خالل س���لوكيات صارمة للغاي���ة، وازدادت صرامة في 

السنوات األخيرة. ودفع هذا التطرف، وفقا لتقرير نشرته 

القن���اة الثاني���ة للتلفزيون اإلس���رائيلي، العش���رات من 

أتباع هذه الحس���يدية إلى مغادرتها، بعضهم تخلوا عن 

تدينهم وبعضهم اآلخر بق���وا متدينين ولكن خرجوا من 

“حسيدية غور”. 

وقال أحد األتباع الس���ابقين في “حسيدية غور” للقناة 

الثانية، إن القوانين والممارس���ات االجتماعية المتشددة 

في ه���ذه الحس���يدية هي الس���بب المركزي ال���ذي دفع 

فاينش���طاين وبضع عش���رات من أصدقائه إل���ى مغادرة 

الحس���يدية في الس���نوات األخي���رة. وأض���اف أنه “ليس 

الجميع بمقدوره���م تطبيق القوانين والممارس���ات التي 

يطالبهم الحاخامون بتطبيقها، وخاصة في كل ما يتعلق 

بالممارس���ات اليومية وباألس���اس كل ما يتعلق بالشؤون 

الش���خصية بين الرج���ل والمرأة والمحي���ط العالمي الذي 

يعيشون فيه، والحاجة إلى الحرص على القدسية، ويكون 

هذا أحيانا على حس���اب العالقة م���ع العائلة، وهو أمر غير 

موجود في حسيديات أخرى، تتسبب بأزمات لدى العائالت 

غير القادرة على التعامل معها وتتفكك”.  

وقالت الدكتورة نافا فاس���رمان، التي أجرت بحثا معمقا 

حول س���ير األمور في “حسيدية غور”، إن “المفهوم الذي 

نشأ في هذه الحسيدية ُيملي فصال صارما بين الجنسين 

وخاص���ة ما يتعلق بممارس���ات التزهد بي���ن الزوجين في 

مجتمع ال يوجد شبيه له في المجموعات الحريدية األخرى. 

وتطالب حس���يدية غور أتباعها بالقي���ام بأمور تتجاوز ما 

تطلبه الش���ريعة اليهودي���ة. وإذا كان هناك حضور دائم 

لألمور الجنس���ية ف���ي العالم الغربي، فإن حس���يدية غور 

تحارب هذا األمر تماما. فهم ال يريدون أن يلمسوا األجواء 

والتوتر بين الجنس���ين، حتى وإن كانت األمور ال تصل إلى 

حد الحظر. وبذلك يتجلى الورع. أي التزهد بش���كل يتجاوز 

ما تلزم به الشريعة اليهودية”.

وأوضحت فاسرمان أن هذه القوانين والممارسات ليست 

موجهة ضد النس���اء وإنم���ا ضد الحياة الجنس���ية. “يتم 

تفس���ير الفصل بين الرجال والنس���اء، في أحيان كثيرة، 

وكأن هذا موقف ضد النس���اء. كما أنه يتم تفسير مطالبة 

المرأة بالحش���مة بأنه قم���ع للرجال. لك���ن الحالة الرهيبة 

تثبت أن طلب االحتش���ام في اللباس من الرجال متش���دد 

أكثر”.  

عقاقير اليأس
دف���ع إقدام فاينش���طاين على االنتح���ار وقصة حياتها 

المأس���اوية العديد من أتباع »حسيدية غور« الذين تخلوا 

عن تدينهم إلى التحدث إلى وسائل إعالم عن معاناتهم 

والمصاعب التي واجهوها أثناء وجودهم في الحس���يدية 

وبعد أن غادروها أيضا. 

وقالت شارون فولوف، التي تخلت عن تدينها، إنه »بعد 

أن غادرت قالوا عني إني فاجرة، متمردة وش���ريرة. وقالوا 

إني سوف أعود زاحفة، وأني سأندم على ما فعلت«.  

وعندم���ا كان���ت فولوف ش���ابة صغيرة، ضبط مفتش���و 

الحشمة في “حس���يدية غور” بحوزتها أس���طوانة لفرقة 

موس���يقية إس���رائيلية علمانية وكتبا. بعد ذلك تزوجت 

وأنجبت طفلين، أصبحت تعيش مع زوجها حياة مزدوجة. 

كانا يظهران كحريديين متزمتين خارج البيت، لكن داخل 

البيت كان���ت حياتهما أش���به بحي���اة العلمانيين. وقبل 

ثماني سنوات غادرت الحسيدية وتخلت عن تدينها.

وقالت عن تجربتها إن���ه “نهضت وذهبت، تركت البيت 

مع ولداي، وانتقلت إلى ش���قة صغيرة. شعرت أنه لم يعد 

بإمكاني القبول بأن يدوس���وا علّي. وأني لم أعد قادرة على 

القيام بما يريده اآلخرون وأال يس���مع صوتي ألقول ما أريد 

قوله”. 

وعندم���ا تدهور وضعه���ا االقتص���ادي، اقترحت عائلة 

زوجها عليها صفقة، ش���ملت زيارة طبيب نفس���ي. وكتب 

ف���ي االتفاق بين فول���وف وعائلة زوجه���ا أن “أي نوع من 

العالج الذي يقرر الطبيب النفسي إجراءه سُينفذ من دون 

أي رفض. وش���ارون )فولوف( تلتزم بهذا بأن ترتدي وفقا 

لقوانين الحشمة كما تلزم الش���ريعة ابنة إسرائيل. وفي 

المقابل س���تحصل على مبلغ من المال أس���بوعيا من أجل 

معيشتها”.

وأضافت فولوف “اعتقدت أننا س���نذهب إلى استشارة 

زوجي���ة، ولي���س إل���ى طبيب نفس���ي ولم أك���ن أعلم أني 

سأتعاطى الحبوب التي تلقيتها. ولم أخطط أن أصل الحقا 

إلى الحقن التي حقنون���ي بها عنوة لكي أخرج في نهاية 

األمر مصابة بالكآبة، وفاقدة ألي محفز وللرغبة في الحياة، 

وباألساس فاقدة لكل شيء”. 

وكش���فت شهادات أش���خاص تخلوا عن تدينهم عن أن 

هذه األدوية التي تؤدي إلى الكآبة منتشرة في “حسيدية 

غ���ور”. ووفق���ا للقناة الثاني���ة، فإن أي ش���خص يعبر عن 

شكوك في مواضيع اإليمان أو حيال القوانين والممارسات 

المتبعة في الحس���يدية أو ينحرف عنها، يجد نفسه يزور 

طبيبا نفسيا، وأحيانا باإلمكان تجاوز زيارة كهذه من أجل 

الحصول على حبوب “تسيبرليكس” لعالج الكآبة. 

وقال يش���اي طال، وهو أحد أتباع “حسيدية غور” سابقا، 

إن “األمور تس���ير على النحو التال���ي: تحصل على وصفة 

دواء، ولي���س مهما إذا كان ينبغي أن تتعاطاها، ويذهبون 

لشراء الدواء ويس���لمونه إلى الحاخام. والحاخام هو الذي 

يدف���ع المال مقاب���ل ال���دواء، ومن هناك تصب���ح الطريق 

قصي���رة جدا. ويتم توزيع هذا الدواء بكميات تجارية. إنه 

ببساطة نوع من القمع الفكري. وبعد أن كنت فتى سعيدا، 

يجعلني هذا الدواء منغلقا وحزينا ووحيدا”. 

فرض فيها عل���ى من يتخلون 
ُ
وهن���اك حاالت أخ���رى ال ت

ع���ن تدينهم ويغادرون “حس���يدية غور” عالجا نفس���يا، 

ولكن يت���م إرغامهم، مثلما حدث في حالة فاينش���طاين، 

عل���ى االنقطاع عن عائالته���م. أحد ه���ؤالء يدعى يهودا 

روزنفاس���ير، الذي ولد وترعرع في “حسيدية غور” في تل 

أبيب. وكان يش���اهد الحياة العصرية في شارع قريب من 

الحي الذي يس���كنه، حيث يحظر ممارس���ة حياة عصرية 

كهذه. ومع مرور الس���نين بدأ يش���كك ف���ي طبيعة حياة 

مجتمعه المنغلق على نفس���ه بواس���طة قوانين صارمة. 

وقب���ل أن يخرج من طائفته ذهب في المس���ار المرس���وم 

ألتباع الحس���يدية، بأن عّرفوه على ش���ابة لم يعرفها من 

قبل، وتزوج وس���رعان ما أصبح والدا لس���تة أوالد. وعندما 

قرر مغادرة الحس���يدية انضم إليه ثالثة من أوالده بينما 

قطع الثالثة اآلخرون أي اتص���ال معه. ووصف هذه الحال 

بأن “أوالدي باعوا والدهم على مذبح الدين. وال أعرف متى 

ستنفجر األمور، لكني متأكد من أنها ستنفجر”.   

وحاول روزنفاس���ير االتصال م���ع أوالده الثالثة، وتوجه 

إلى حاخامين وش���دد على فريضة احت���رام األب. لكن أحد 

كبار حاخامي “حس���يدية غور” أصدر فتوى قبل شهرين، 

ق���ال فيها إن���ه ال يوجد إل���زام باحترام م���ن يحمل هاتفا 

خليويا ليس حالال بموجب الش���ريعة، حتى لو كان الوالد. 

وعندها أدرك روزنفاسير أنه لن يتمكن من تحقيق شيء. 

وأردف “إذا فعلت شيئا بنفسي، فإن الجميع سيتعانقون، 

وس���يأتون حاملين الزهور ويبك���ون، ويحترمون وصيتي 

األخيرة. واألهم أنهم س���يفرحون” في إشارة إلى ما حدث 

بعد انتحار فاينشطاين وخالل جنازتها.

القوانين والممارسات اليومية الصارمة في صفوف »حسيدية 
غور« تدفع العشرات من أتباعها إلى التخلي عن تدينهم!

أحد مهرجانات »حسيدية غور«.
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تغطيـــة خــاصـــــــة

نقدم، فيما يلي، ترجمة كاملة للمقدمة التي وضعها شلومو سفيرسكي 

لمؤلف����ه الجديد الذي صدر في الس����ابع من تموز الج����اري، تحت العنوان 

المثبت أعاله: 

طبقا للمعايير المقبولة دوليا وبالمقارنة مع المجتمع البشري في العالم 

فة 
ّ
أجمع، نعيش نحن، سكان إسرائيل، في وضع جيد جدا. فإسرائيل مصن

في ع����داد الدول المس����ماة »متط����ورة«؛ إنها تنتج منتجات بمس����تويات 

تكنولوجية رفيعة جدا، من األكثر تطورا في العالم؛ غالبية اإلس����رائيليين 

يتمتعون بمستوى معيشّي »غربّي«، حتى إن لم يكن من األعلى في العالم؛ 

وتدير دولة إس����رائيل منظومات من األكثر ش����مولية في مجاالت الصحة، 

التعليم، الرفاه والضمان االجتماعي، حتى وإن لم تكن من األكثر سخاء في 

دول الغرب. وبنظرة مقاِرنة، يمكن الحديث عن حلم صهيوني قد تحقق.    

في الوقت عينه، وبالمقارنة بيننا وبين أنفسنا، نحن، مواطني إسرائيل، 

نع����رف أن الحل����م اإلس����رائيلي، بالنس����بة لغالبية اإلس����رائيليين، صعب 

التحق����ق: إلى جانب المديري����ن العامين الذين يتمتعون براتب ش����هري 

يبلغ مئات آالف الشيكالت، ثمة بيننا مئات آالف العامالت والعمال الذين 

يتلق����ون رواتب متدنية ج����دا تضعهم تحت »خط الفق����ر«. وبينما يصبح 

عشرات، وربما مئات، الشبان اإلسرائيليين أغنياء بين ليلة وضحاها، بفضل 

شركات ناشئة في شتى التخصصات والمجاالت، يبقى نحو نصف الشباب 

اإلس����رائيليين دون ش����هادة »بجروت« )ش����هادة إنهاء الثانوية العامة(. 

وعلى مسافة غير بعيدة عن تل أبيب البراقة المتأللئة والكوسموبوليتية، 

بل ف����ي جنوب تل أبيب ذاتها، تب����دأ بالد أخرى، مختلفة، م����ن المريح لنا 

تسميتها ب� »األطراف«. 

إذا كان الوضع سيئا إلى هذا الحّد، فكيف هو جّيد إلى هذه الدرجة إذن؟ 

وإذا كان الوضع جيدا إلى هذا الحد، فكيف هو سيء إلى هذه الدرجة إذن؟  

اإلجابة على هذا السؤال موجودة في مضمون »المعايير المقبولة« هذه. 

الفق����رة األولى أعاله ترتكز، كله����ا، على حقل المصطلح����ات الذي تكّرس 

ر في الخطاب العام في عصر م����ا بعد الحرب العالمية الثانية. وهي 
ّ
وتجذ

مصطلحات ترتبط، أساسًا، باسمّي اثنين من علماء االقتصاد: جون مينارد 

كينز، عالم االقتصاد البريطاني الذي وضع تعريف مسؤولية الدولة بكونها 

مة / الضابطة( األعلى للنش����اط االقتصادي؛ وس����ايمون 
ّ
مة )المتحك

ِّ
المنظ

كوزنتس، عال����م االقتصاد األميركي الذي وضع للدولة األدوات اإلحصائية 

����م / الضبط( والرصد 
ّ
نها من تنفيذ مهم����ات التنظيم )التحك

ّ
الت����ي تمك

)المراقبة(. إنها اللغة التي تتيح لنا قول أش����ياء من قبيل »باالستناد إلى 

أن النات����ج المحلي الخام لدينا هو كذا وك����ذا، ووتيرة النمو عندنا هي كذا 

وكذا، والدين القومي هو كذا وكذا«، فإن وضعنا النسبي غير سيء. 

اللغة التي وضعها كينز وكوزنتس كانت ُمعّدة لالس���تخدام في إدارة 

االقتصادات الوطنية، غير أنها تحولت، مع مرور الوقت، وأصبحت ش���يئا 

آخر إضافيا: لغة لوصف وتقييم الحالة اإلنس���انية في كل مكان ومكان. 

وق���د غدت اليوم لغة األحالم في السياس���ات التطبيقي���ة. فمن الجدير 

بالذكر، مثال، أن النقاش العام في مس���ائل تتعلق بالقضايا االجتماعية 

كان ق���د انطلق بكل قوة وزخم م���ع ظهور حركة التنوي���ر األوروبية في 

القرن ال� 18. ثم اتس���ع الحقا مع الثورة الفرنس���ية، مع الحركات القومية 

والثورية األوروبية ومع انتشار حركات التحرر من الكولونيالية األوروبية 

في أنحاء مختلفة من العالم، خالل القرن العش���رين. وفي منتصف القرن 

ال���� 20، بدأت لغة األحالم التنويري���ة والثورية تتراجع وتتقلص، ومعها 

األحالم نفس���ها أيضا.  وبدال من رؤية ال� »حرية، مس���اواة وأخوة«، أخذت 

تظهر وتتصدر »أهداف« يحددها الساسة وموظفو وزارات المالية: النمو 

السنوي بنسبة  10% ُيعتبر إنجازا نادرا، النمو بنسبة 5% هو إنجاز ممتاز، 

النمو بنس���بة 2% هو سبب مثير للقلق والنمو الس���لبي هو أزمة عميقة. 

س���تخدم، اليوم، ليس فق���ط للحكم على ما هو موجود 
ُ
هذه المعطيات ت

وقائم فعليا، وإنما لترسيم حدود الممكن أيضا: النمو الثابت )المتواصل( 

بنس���بة 10% ُيعتبر هدفًا غير دائم؛ التوقع بتحقق نمو بنسبة 5% ُيعتبر 

متفائ���ال جدا، أكثر مما ينبغ���ي؛ التوقع بتحقق نمو س���لبي ُيعتبر حالة 

تستوجب توحيد كل القوى السياسية لغرض تنفيذ »إصالحات بنيوية« 

عميقة وحادة. وهكذا، تحول النمو من ش���رط لتحسين الوضع اإلنساني 

إلى التحسن نفسه!

وفوق هذا، تفرض لغة كينز وكوزنتس تماثال وتجانسًا مصطنَعين على 

مستويات معيشية إنس����انية مختلفة تمام االختالف عن بعضها بعضا: 

نم����و مرتفع قد يطرأ في ظل نظام ليبرالي، كما حصل في إنجلترا في عصر 

الث����ورة الصناعية، وفي ظل نظام عبودّي كالذي كان في الواليات المتحدة 

طي كما هو الحال 
ّ
عش����ية الحرب األهلية وفي ظل نظام يقوده حزب تس����ل

ف����ي الصين ف����ي أيامنا هذه. قد يح����دث النمو في ظل نظام اش����تراكي � 

َمد سياسة 
َ
عت

ُ
ديمقراطي كما هو الحال في الدول االس����كندنافية، حيث ت

رفاه س����خية جدا وعام����ة، وكذلك في ظل نظام اجتماع����ي � اقتصادي نيو 

ليبرال����ي، كما هو في الواليات المتحدة، حيث كل إنس����ان فرد متروك، إلى 

ح����د كبير، لمصيره الفردي ه����و. وقد يحدث النمو، أيض����ا، في دولة غنية 

بالمحاجر، حتى وإن كانت غالبية س����كانها م����ن األميين الذين ال يعرفون 

القراءة والكتاب����ة، وكذلك في دولة تفتقر إلى الم����وارد الطبيعية لكنها 

غنية بالمتعلمين والمثقفين. وقد يحدث النمو، أيضا، في دولة ال تتعدى 

نس����بة الفقر فيها ال� 5%، كما في الدانمارك، أو في دولة تزيد فيها نسبة 

الفقر عن 5ر18%، كما في إسرائيل. 

وتفرض لغ����ة كينز وكوزنتس تماثال وتجانس����ا مصطنعين، أيضا، على 

منظوم����ات اقتصادية مختلفة تماما عن بعضه����ا بعضا. فقد يكون النمو 

نتاجا الس����تغالل متزايد للموارد الطبيعية دون أن يكون هذا االستخدام 

مصحوبا بتحس����ين ورفع مس����توى كل الس����كان التعليم����ي والثقافي أو 

قدراته����م ومواردهم الفردية. وقد يكون النمو نتاج����ا لتوفير اعتمادات 

مالية رخيص����ة ووفيرة للصناعات، دون أن يكون ه����ذا مصحوبا بالضرورة 

بدفع وتحسين قطاعات اقتصادية أخرى. وقد يطرأ النمو في وضع يسيطر 

فيه عدد قليل من المجموع����ات التجارية على الجزء األكبر من االعتمادات 

المالية والج����زء األكبر من األرباح، وهو ما يحول دون توزيع أكثر مس����اواة 

لثمار هذا النمو. 

النم����و االقتص����ادي، إذن، يمث����ل ض����رورة وجودي����ة في حال����ة الزيادة 

الس����كانية، لكنه ال يكفي، في حد ذاته، لضمان إحداث تغيير حقيقي في 

ظروف حياة بني البش����ر: ليس في مقدوره موازنة توزيعة العمل الطبقية، 

أو إلغاء فجوات القوة والموارد بين النس����اء والرجال، أو الحؤول دون إقصاء 

مجموعات كبيرة من بني البشر � في كل دولة ودولة � بسبب العرق، الدين 

أو القومية، أو وقف تضبيط الش����ابات والشبان وتصنيفهم وتوجيههم � 

للتعليم األكاديمي أو للتعليم المهني. 

والنمو، حتى حين تكون انعكاس����اته إيجابية، ال يمكن أن يش����كل رؤية 

مس����تقبلية جماعية. يتعين علينا الخروج من الصندوق االصطالحي الذي 

وضعه كينز وكوزنيتس. فه����ذا الصندوق، الذي خدم أعماال خّيرة عديدة 

طوال أجيال، أصبح يسّد اليوم مجال الرؤية. 

إن النمو، في حد ذاته، ال يستطيع إحداث تغييرات اجتماعية جوهرية. 

فهذه التغييرات، خالف����ا ل� »اإلصالحات البنيوية« الت����ي يقترحها علماء 

االقتصاد صبح مساء وكل غايتها الدفع نحو تحقيق النمو، ليست مشروطة 

ه أبناء الش����بيبة من طوائف  بالنمو بالضرورة: تغيير السياس����ة التي توجِّ

وقوميات مختلفة إلى مسارات تعليمية مختلفة ليس مرهونا بالنمو، كما 

أن دمقرطة السيطرة على رأس المال ليست مرهونة بالنمو. 

غي����ر أن لغة كينز وكوزنيت����س ال تزال تنجح في التموي����ه وإخفاء هذه 

كلها عن أعيننا. ذلك، أوال، ألن هذه اللغة مش����تركة لجميع المعس����كرات 

السياسية � الحزبية: فهي ليست لغة التكنوقراطيين و«قباطنة االقتصاد« 

وحدهم فقط، بل هي لغة المعسكر االشتراكي � الديمقراطي أيضا. 

الفرق بين االش����تراكيين � الديمقراطيين وبين اليمين الليبرالي أو النيو 

ليبرالي يتجس����د، أساس����ا، في الطرق المعتمدة لبلوغ الهدف المشترك، 

الذي هو � كما ذكرنا � نمو اقتصادي ُينتج فرصا جديدة للعمل.  المعسكر 

الثاني يدعو إلى تسريع وتيرة النمو بواسطة وضع مقود القيادة والتحكم 

بين يدي القط����اع التجاري. وبينما يدعو المعس����كر األول إلى زيادة ورفع 

الضرائ����ب إلتاحة المجال أم����ام تقديم الخدم����ات االجتماعية التي تزيد، 

بدوره����ا، وتائر ومعدالت النمو المس����تقبلي، يدعو المعس����كر الثاني إلى 

خف����ض الضرائب من أجل تمكين أصحاب الرس����اميل من االس����تثمار في 

االقتصاد المحلي، بافتراض أن النمو س����يوفر للجميع وس����ائل كافية لرفع 

مستوى الرفاه الفردي والعائلي.  

ومع ذلك، يتعين علين����ا اختراق الحواجز نحو حدود الرؤية التي تمليها 

وتفرضها لغة كينز وكوزنيتس. ففي عصر التصنيع والتحريج، مع بداية 

القرن العش����رين، كان من المنطقي االدعاء بأن االشتراكية � الديمقراطية 

تعن����ي التحرر من النق����ص، كم األمراض، من الجهل، اإلهمال والتس����كع، 

ول����ذا فقد كان م����ن المنطقي االدعاء، أيضا، بأن السياس����ة االش����تراكية � 

الديمقراطي����ة ينبغي أن تتمحور في النمو، التش����غيل والرفاه. أما اليوم، 

وبعد 70 عاما على إرس����اء دولة الرفاه في الدول الغربية، مع نهاية الحرب 

العالمي����ة الثاني����ة، أصبحنا ندرك أن سياس����ة تش����جيع النم����و ال تعني، 

بالضرورة، رفع مس����توى المعيشة  وأن سياسة التشغيل الكامل ال تعني، 

بالض����رورة، ضمان عيش كريم وأن إرس����اء منظومات الرف����اه االجتماعي ال 

تعني بالضرورة التغلب على الميل نحو اعتبار قليلي اإلمكانيات والموارد 

مسؤولين عن أوضاعهم.

»الخير الممكن: خطوط عامة لسياسة اشتراكية ديمقراطية إسرائيلية«

»الخي���ر الممك���ن: خط���وط عامة لسياس���ة اش���تراكية 

ف االقتصادي � 
ّ
ديمقراطية إس���رائيلية« هو عن���وان المؤل

االجتماعي الجديد الذي وضعه الباحث اإلسرائيلي شلومو 

سفيرس���كي وص���در، في أوائ���ل تموز الج���اري، عن »مركز 

أدفا � معلومات حول المس���اواة والعدال���ة االجتماعية في 

إس���رائيل«، والذي كان سفيرسكي أحد مؤسسيه ويشغل 

فيه اليوم منصب »المدير األكاديمي«.

ف���ه � وثيقته هذه 
َّ
ويوض���ح  سفيرس���كي منطل���ق مؤل

وغايته���ا فيقول إنه���ا »ولدت من رح���م التطلع إلى وضع 

أهداف محددة لسياسة اش���تراكية � ديمقراطية جديدة 

في إس���رائيل«. ويضيف: »عادة ما تت���م صياغة مثل هذه 

األهداف بمصطلحات وضع مس���تقبلي جدي���د ومختلف، 

إيجابي���ا، عن الوضع القائم. غير أن هذه الوثيقة تضع، في 

المقاب���ل، هدفا مح���ددا نراه ماثال الي���وم أيضا: دفع قدرة 

الس���كان عامة على توفير شروط الحياة االجتماعية األكثر 

سخاء المتحققة فعليا في الوقت الراهن«!    

ود. شلومو سفيرسكي هو باحث وناقد في شؤون المجتمع 

اإلس���رائيلي منذ ما يزيد عن أربعين عام���ا، تعود بدايتها 

إلى زمن كانت األكاديميا اإلسرائيلية إّبانه ال تزال ترفض 

س���ماع أو تقبل أية أصوات نقدية حادة، متذرعة بأن النقد 

اء« و«من الداخ���ل«. وهو ما لم يمتثل 
ّ
ينبغ���ي أن يكون »بن

له سفيرسكي، ف�«كش���ف« لعلماء االجتماع اإلسرائيليين 

ولعل���م االجتم���اع اإلس���رائيلي أن هنالك جماعة تس���ّمى 

»الشرقيون« تقبع في أسفل السلم االجتماعي � االقتصادي 

نجز عملية 
ُ
اإلسرائيلي وتعاني من اإلقصاء، ليس ألنها لم ت

التحديث ولم ت���ذّوت »القيم الغربية«، وإنما »ألنها تعاني 

من االضطهاد السياس���ي، االقتصادي والثقافي، من جانب 

المجتمع األشكنازي الحاضن«، كما يقول البروفسور يوسي 

دهان، أس���تاذ القانون والفلس���فة ورئي���س دائرة حقوق 

اإلنسان في »المركز األكاديمي للقانون والتجارة« في رمات 

غ���ان وأحد مؤسس���ي مركز »أدفا« )ويش���غل اليوم منصب 

رئيس المركز(. 

 ويقول دهان، في هذا الس���ياق، إن سفيرسكي هو أحد 

علماء االجتم���اع األوائل الذي���ن قاموا بتحلي���ل للمجتمع 

اإلس���رائيلي بأدوات التحلي���ل الطبقي، ووضع���وا منظورا 

مختلف���ا لفه���م عالق���ات الق���وة السياس���ية، الثقافي���ة 

واالجتماعية، بواس���طة الموق���ع الذي تحتل���ه كل واحدة 

من الفئات االجتماعية المختلفة ف���ي إطار بنية المجتمع 

اإلسرائيلي الطبقية � االقتصادية. ويشير، في مقال خاص 

عن هذا اإلصدار نش���ره على موقع »هعوكتس« )اللسعة(، 

إل���ى أن سفيرس���كي يواظب، منذ أكثر من 25 س���نة، على 

تحليل المجتمع اإلسرائيلي فيقدم � سوية مع طاقم مركز 

»أدفا« � »صورة وضع اجتماعي« سنوية مفصلة عما يحدث 

ويتطور في مجاالت حياتية شتى: التعليم، السكن، األجور، 

العمل، التقاعد وغيرها الكثير. كما يدأب سفيرسكي على 

إصدار تقرير س���نوي خاص يضّمن���ه تفاصيل دقيقة عن 

»ثمن االحتالل« والم���وارد الهائلة التي ترصدها الحكومة 

للمستوطنين والمس���توطنات في ما وراء »الخط األخضر«، 

مقارن���ة بالميزاني���ات الضئيل���ة التي ترصده���ا للبلدات 

العربي���ة و«بلدات التطوير« )التي يس���كن فيها يهود من 

أصل شرقي(.   

نحو مجتمع إسرائيلي عادل
يرس���م سفيرس���كي في مؤلفه ه���ذا رؤية لما يس���ميه 

»المجتمع اإلس���رائيلي العادل« تجّس���د بدي���ال راديكاليا 

للتوجه المحافظ المهيمن الذي يجعل من النمو االقتصادي 

هدف���ا مركزيا، بل وحي���دا أحيانا، للسياس���ة االقتصادية 

� االجتماعية اإلس���رائيلية. غي���ر أن النمو االقتصادي، وإن 

كان شرطا ضروريا، ليس ش���رطا كافيا لبلوغ مجتمع عادل، 

ألن النمو ق���د يتحقق أيضا في مجتمع عبودّي. وإلى جانب 

هذا، كذلك السياسة )الرسمية( الرامية إلى تحقيق عمالة 

كامل���ة � بمعنى اس���تغالل كل الق���وة العامل���ة بأكملها � 

وتوفير منظومة الرفاه االجتماعي، هي سياس���ة محدودة 

ف���ي أهدافها االقتصادية، االجتماعية واإلنس���انية. وكما 

يثبت الواقع اإلس���رائيلي يمكن أن يبقى الناس يعيشون 

في حالة م���ن الفقر حتى في وضع التش���غيل الكامل )أي 

في وضع يعم���ل فيه الزوجان( وفي ظ���ل منظومات الرفاه 

االجتماعي التي تش���ترط الحقوق االجتماعية ب�«اختبارات 

���ف المتوّجهي���ن إليها ف���ي خانات 
ّ
اإلمكاني���ات« وتصن

»عديم���ي المس���ؤولية« و«المتس���كعين«، م���ا يثبت أنها 

منظومات ضاّرة وغير أخالقية. 

ويرى سفيرس���كي أن المجتمع االشتراكي � الديمقراطي 

الجدي���ر هو المجتمع الذي يعيش في���ه األفراد في ظروف 

كريمة. إنه المجتمع ال���ذي يحقق فيه أعضاؤه حقهم في 

الس���كن اإلنس���اني والالئق؛ إنه المجتمع الذي يحظى فيه 

أوالدهم بالتعليم المناس���ب بتموي���ل حكومي، من روضة 

األطفال وحتى نهاي���ة اللقب الجامعي األول؛ إنه المجتمع 

الذي تنتمي في���ه غالبية العائالت إلى الطبقة الوس���طى 

وتعيل نفس���ها بكرامة وليس أق���ل أهمية من هذا أيضا � 

وهنا يش���دد سفيرس���كي على العنص���ر الديمقراطي في 

رؤيته االش���تراكية الديمقراطية � أن تكون شريكة كاملة، 

وبص���ورة فاعلة، في صياغة وتصمي���م حياتها الجماعية، 

السياسية، االقتصادية والثقافية.   

ال يذكر سفيرسكي نظرية العدل االقتصادي � االجتماعي 

التي وضعها الفيلس���وف وعالم االقتصاد الهندي أماْرتيا 

كومار ِس���ن باإلسم وال منهج القدرات الذي أرساه ِسن. وهو 

منه���ج يقترح، خالفا لنظريات العدالة التي تضع مس���ألة 

توزي���ع الموارد في المركز، عنوانا آخر لنظريات العدل، هو: 

القدرات. والق���درات هنا هي منظومة م���ن الحريات التي 

تتيح تحقيق توليف���ة من الوظائف المختلفة ذات القيمة 

واألهمية بالنس���بة لبني البش���ر. وثمة قوائ���م طويلة من 

القدرات العديدة، لكنها تش���مل، بين ما تش���مله، الحياة، 

الصحة الجس���دية، اكتمال الجس���م )بمعنى عدم افتقاده 

أعضاء أساس���ية(، الح���واس، الخيال التفكي���ري، االنتماء، 

الس���يطرة على البيئ���ة المحيطة، بما في ذلك الس���يطرة 

السياس���ية والس���يطرة المادية. ورغم أن���ه ال يذكر هذه 

النظرية وهذا التوجه باالس���م، إال أن سفيرس���كي يكتب: 

»إن ظروف الحياة االجتماعية تق���اس ليس فقط بمعايير 

اقتصادية، مثل الدخل والغنى، وإنما بمعايير أخرى أيضا 

مثل التعلي���م، المش���اركة الفعالة في الحي���اة الثقافية 

والعلمية، منالية الم���وارد اإلبداعية والمنابر الجماهيرية، 

وفوق هذا كله القدرة على المش���اركة في تحديد وتقرير 

وجهات النشاط العام، سواء في إطار المجموعة االجتماعية 

أو في إطار المجتمع عامة«. 

خالفا للتوجهات االشتراكية – الديمقراطية التي تنظر 

إل���ى الدولة بوصفها الجس���م المركزي والوحي���د، تقريبا، 

الذي يتعين عليه تحمل المس���ؤولية عن تطبيق سياس���ة 

عادلة، يوجب مس���عى الدمقرطة مشاركة فاعلة من جانب 

األفراد والمجموع���ات في المجتمع المدن���ي، بما في ذلك 

النقاب���ات المهنية أيض���ا. والعدالة االجتماعية تش���مل، 

في نظر سفيرس���كي، لي���س العدالة في توزي���ع الموارد 

والف���رص فق���ط، وإنما تش���مل أيضا ما يس���ميه »العدالة 

اإلنتاجية« الت���ي تتعلق بمش���اركة المواطنين في إنتاج 

الم���وارد االقتصادي���ة � عن���وان التوزيع الع���ادل وغايته. 

وينبغ���ي للعدال���ة االنتاجي���ة أن تنعكس ف���ي دمقرطة 

س���وق المال. هذه الدمقرطة ال تقتصر على »المس���ؤولية 

االجتماعية الش���ركاتية« التي تعني وجوب أخذ سياس���ة 

االس���تثمارات الت���ي تعتمدها البنوك وش���ركات التأمين 

الكبرى اعتبارات اجتماعية، مثل االعتبارات البيئية ومدى 

المس���اهمة في تحقي���ق أهداف اجتماعي���ة مختلفة، في 

الحس���بان، وإنما تتعداها إلى تحقي���ق ملكية المواطنين 

على صنادي���ق التقاعد. وهذه هي السياس���ة التي يطلق 

عليها سفيرسكي اس���م »تكييف االستثمارات اجتماعيا« 

)Socialization of investment(، ذل���ك أن هذه الملكية 

)ملكي���ة المواطنين على صنادي���ق التقاعد( تعني، عمليا، 

س���يطرة مدنية ديمقراطية على جزء مركزي وأس���اس في 

سياسة االس���تثمارات في االقتصاد اإلسرائيلي وتفكيك 

بنيت���ه األوليغاركي���ة )كونه خاضعا لس���يطرة وحكم قلة 

من أصحاب الرس���اميل(. الس���يطرة الجماهيري���ة، العامة، 

الديمقراطية على سياس���ة االستثمارات من خالل الملكية 

على صناديق التقاعد س���يترتب عليها، إلى جانب حماية 

نين، س���لم أولويات اقتص���ادي واجتماعي  حق���وق المؤمَّ

مختل���ف يأخذ في الحس���بان احتياجات الس���كان كلهم، 

عموما. وستؤدي هذه الس���يطرة الجماهيرية، العامة، إلى 

االستثمار في ما درج علماء االقتصاد على تسميته ب�”رأس 

المال البشري”، أو بلغة بسيطة جدا: ببني البشر! وال يتطرق 

سفيرس���كي، في مؤلفه هذا، إلى توسيع الملكية بحيث ال 

تقتصر على رأس المال فقط، بل تتعداه لتش���مل وسائل 

اإلنت���اج أيضا، أي الديمقراطي���ة الصناعية، ملكية العمال 

على المصانع � وهو ما كان س���يؤدي إلى عملية أوس���ع من 

الدمقرطة وإلى تقليص عدم المساواة، في المقابل، بصورة 

كبيرة جدا. 

الفجوات الهائلة بين األغنياء 
والفقراء خارج النقاش!

يؤكد يوسي دهان أنه »من الصعب إيجاز هذه الوثيقة 

المركبة والغني���ة التي تبحث في مواضيع مركزية يكتب 

عنها ش���لومو سفيرس���كي منذ س���نين، ف���ي مقدمتها 

تغيير هرمية األج���ور في البالد، النق���اش المحدود جدا 

في إس���رائيل حول الفجوات العميقة في المداخيل، فيما 

يؤدي النقص في المعطيات إلى أن النقاش بش���أن عدم 

المس���اواة في المداخيل ينحصر فقط في المداخيل من 

األجور وال يش���مل المداخي���ل األخرى من مص���ادر أخرى 

عدي���دة ومختلفة، مما يح���ول دون تطرق ه���ذا النقاش 

إلى الفجوات الهائل���ة بين األغنياء والفقراء في المجتمع 

اإلسرائيلي«.

يعالج سفيرس����كي، منذ س����نوات طويل����ة، في الكتب 

واألبحاث والمقاالت، مس����ائل انع����دام العدل التعليمي، 

الفج����وات العميقة ف����ي التحصيل العلم����ي بين اليهود 

والع����رب، بين األش����كنازيم )»الغربيين«( والس����فاردايم 

)»الش����رقيين«(، الفوارق الشاس����عة بين بلدات األطراف 

النائي����ة جغرافي����ا واجتماعي����ا وبين البل����دات واألحياء 

المتمكنة اقتصاديا. ويؤكد سفيرسكي، عبر مساهماته 

ه����ذه كلها، أن أح����د العوامل المركزية له����ذه الفجوات 

والف����وارق يتمثل ف����ي الفصل والتضبي����ط )التضبيط - 

Tracking هو: مصطلح ش����ائع في علم االجتماع والتربية 

نش����ئ أو 
ُ
يعبر ع����ن اآلليات االجتماعية المختلفة التي ت

تحدد تصنيفات ومسارات محددة لألفراد أو للمجموعات 

 Social عل����ى نحو يتيح، أو يمن����ع، التناض����د االجتماعي

stratification. ويش����ير ه����ذا المصطل����ح إل����ى توجيه 

مجموعات سكانية مختلفة إلى مسارات مختلفة بما يضع 

لها “سقفا زجاجيا” يؤدي بالتالي إلى إضعاف دافعيتها 

وقدراته����ا، ث����م تقلي����ص ف����رص اختراقها المس����ارات 

و”الحدود” التي ُرس����مت لها مسبقًا!( – والقصد الفصل 

والتضبيط بين المجموعات المختلفة من الطالب، ابتداء 

م����ن التجميع في الم����دارس االبتدائية، م����رورا بالفصل 

بين المس����ارات / الفروع العلمية والف����روع المهنية في 

الم����دارس الثانوية، وانته����اء بالفصل بين مؤسس����ات 

التعليم العالي. 

ويضع سفيرس����كي في مؤلفه هذا منظ����ورا راديكاليا 

لمس����ألة المس����اواة في الفرص، بينما المنظور التقدمي 

الس����ائد والمعتم����د ف����ي ه����ذه المس����ألة ه����و نظ����ام 

إداري  )نظ����ام  الجديروقراطي����ة  أو  االس����تحقاقراطية 

س����ند فيه التكليف����ات والمس����ؤوليات إلى 
ُ
وسياس����ي ت

األفراد على أس����اس “اس����تحقاقهم” بناء على ذكائهم 

وش����هاداتهم ودرجة تعليمهم، والتي تقاس من خالل 

التقيي����م أو االختب����ارات( الذي يقضي بض����رورة تحديد 

بات 
ّ
نقط����ة بداية متس����اوية، بمعزل عن ممي����زات ومرك

وعوام����ل اعتباطي����ة، مثل الخلفي����ة القومي����ة، الخلفية 

االثني����ة، الطبقة االجتماعية واالقتصادي����ة، وإنما األخذ 

في الحسبان الموهبة والجهد فقط. ويرى سفيرسكي أنه 

من غير الممكن الفصل بين “الفوارق الفكرية � الذهنية، 

ظاهريا” وبي����ن الخلفية االجتماعية � االقتصادية. وعلى 

هذا، فإن نظرته بش����أن المس����اواة في الفرص هي أقرب 

إلى النظرة النتائجية للمس����اواة في الفرص والتي تقول 

بأن جميع الطالب يس����تحقون التعلم ف����ي مدارس عامة 

الباحث شلومو سفيرسكي )مدير مركز »أدفا«( في وثيقة اقتصادية ـ اجتماعية جديدة:

ما هي المقّومات المطلوبة لوضع وتطبيق سياسة اشتراكية ـ ديمقراطية في إسرائيل!
ه ليس شرطا كافيا ألن النمو قد يتحقق أيضا في مجتمع عبودّي!* خالفا لكثيرين من االشتراكيين ـ الديمقراطيين

ّ
*النمو االقتصادي، الذي أصبح هدفًا مركزيًا بل وحيدًا للسياسة االقتصادية ـ االجتماعية في إسرائيل، هو شرط ضروري لبلوغ مجتمع عادل لكن

 وقادة ونشطاء حملة االحتجاج االجتماعية الشعبية في إسرائيل، الذين يفضلون رفع الراية االجتماعية ـ االقتصادية فقط وتجاهل الغبن المترتب على االحتالل وتأثيراته على توزيع الموارد في إسرائيل )وهو تجاهل نابع من دوافع سياسية ـ حزبية 

ومنسجم في »اإلجماع القومي«(، يحرص سفيرسكي على  الربط، المباشر والوثيق، بين واقع االحتالل في األراضي الفلسطينية من جهة وواقع انعدام العدالة االجتماعية في إسرائيل من الجهة األخرى*

والحص����ول على التعليم األفضل نوعي����ًا، وخاصة الطالب 

الذين ينحدرون من عائالت تقبع في أدنى درجات السلم 

االجتماعي � االقتصادي. 

الربط، المباشر والوثيق مع واقع االحتالل
خالف���ا لكثيري���ن م���ن االش���تراكيين � الديمقراطيين 

وقادة ونش���طاء حمل���ة االحتجاج االجتماعية الش���عبية 

في إس���رائيل، الذي���ن يفضلون رفع العل���م االجتماعي � 

االقتصادي فقط وتجاهل الغب���ن المترتب على االحتالل 

وتأثيراته على توزيع الموارد في إس���رائيل )وهو تجاهل 

نابع من دوافع سياس���ية � حزبية ومنس���جم في »اإلجماع 

القومي«(، يحرص شلومو سفيرسكي على  الربط، المباشر 

والوثيق، بين واقع االحتالل في األراضي الفلسطينية من 

جهة وواقع انعدام العدالة االجتماعية في إس���رائيل من 

الجهة األخرى.  

ويؤكد سفيرسكي، في ما يبدو أنه خيط ناظم في جميع 

مؤلفاته ومساهماته، أنه من غير الممكن تحقق العدالة 

االجتماعية في إس����رائيل م����ن دون التطرق إلى موقعها 

في الش����رق األوسط، ممارس����اتها وأدوارها، وإلى ضرورة 

إنهاء الص����راع الدامي بين إس����رائيل والفلس����طينيين 

خاصة، وجمي����ع جاراتها عامة، مع التنويه أيضا بأن هذه 

المصالح����ة مطلوب����ة، ضروري����ة وحيوية، لي����س من أجل 

إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون خارج إسرائيل 

فقط، وإنما من أجل الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل 

أيضا. 

شلومو سفيرسكي.
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أفاد بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة اإلسرائيلية قبل 

عدة أيام، أن تحقيقًا تحت طائل���ة التحذير أجري في نهاية 

األس���بوع الفائت مع الرئيس الس���ابق لطاقم موظفي ديوان 

رئاس���ة الحكومة آري هارو المش���تبه ب���ه باالحتيال. وأضاف 

البيان أنه في ختام التحقيق الذي استمر منذ ساعات الصباح 

حتى ساعات الليل، تم إخالء سبيل هارو بشروط من بينها أن 

يبقى قيد اإلقامة الجبرية لمدة خمسة أيام.

وكانت الشرطة أوقفت هارو على ذمة التحقيق فور وصوله 

إلى مطار بن غوريون الدولي يوم الخميس الماضي.

وقالت تقارير صحافية إن هناك عالقة بين عملية التوقيف 

هذه والفحص الذي تجريه الشرطة هذه األيام حول شبهات 

جنائية منس���وبة إلى رئي���س الحكومة بنيامي���ن نتنياهو، 

بإيعاز من المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت.

وأكدت تقارير أخرى أن التقديرات لدى الشرطة تشير إلى 

جّرم هارو، فإنه سيتم االقتراح 
ُ
أنه في حال العثور على مواد ت

عليه أن يتحول إلى شاهد ملك ضد نتنياهو.

ز في الماضي التبرعات لنتنياهو 
ّ
الجدير بالذكر أن هارو رك

في الواليات المتح���دة. وقال مصدر مقرب من الضالعين في 

القضية إن “المعلومات المتعلقة بهارو ونتنياهو من شأنها 

أن تحرج األخير كثي���را على الصعيد العام، لكن ليس واضحا 

بعد حجم الجانب الجنائي في القضية”.

وتفاعلت الحلبة السياس���ية اإلسرائيلية في األيام األخيرة 

على جه الخصوص، مع انتش���ار معلومات في وسائل اإلعالم 

اإلسرائيلية تفيد بأن الش���رطة تجري فحصا لمعلومات حول 

تلق���ي نتنياهو أمواال ضخمة بش���كل غير مش���روع، والعمل 

على تبييضها. ويأتي هذا اس���تمرارا لسلس���لة من شبهات 

الفس���اد التي تالحق نتنياهو وزوجته، ظهرت في األش���هر 

القليلة األخيرة، والتي صدر خاللها حكم ضد زوجة نتنياهو، 

سارة، بالتعامل الفظ مع المدير السابق لمقر اإلقامة الرسمي 

لرئيس الحكومة. 

وال يعن���ي هذا أن نتنياهو بات في مس���ار مغ���ادرة الحلبة 

السياس���ية بالئحة اتهام، ولكنه يعني أن ش���بهات الفساد 

وكيفي���ة معالجتها باتتا تطرحان الكثير من األس���ئلة حول 

سلوك النخب السياسية اإلسرائيلية من جهة، وحول فاعلية 

جهاز القضاء اإلسرائيلي في معالجة هذه التهم خاصة خالل 

العقدين األخيرين من جهة أخرى.

وكان المستش���ار القانوني للحكومة اإلس���رائيلية أفيحاي 

مندلبليت أعلن في س���اعة متأخرة من مس���اء ي���وم 10 تموز 

الجاري، وبعد ضغوط إعالمية كبي���رة، أنه بناًء على معلومات 

وصل���ت اليه ولألجهزة اإلس���رائيلية، مرتبطة بنتنياهو، قام 

بالطلب من الشرطة إجراء فحص لهذه المعلومات، موضحا أن 

هذا الفحص ليس تحقيقا جنائيا. 

وكشفت القناتان العاشرة والثانية للتلفزيون اإلسرائيلي 

في برنامجيهما اإلخباريين األس���بوعيين، مساء يوم الجمعة 

8 تموز، عن أن الش���رطة تفحص بش���كل سري في الشهرين 

األخيرين، معلومات تلقتها من جهات مختلفة، تفيد بتلقي 

نتنياهو في الس���نوات األخيرة أمواال ضخمة لجيبه الخاص، 

وبش���كل غير مش���روع، وعمل على تبييض بعضها، ولم تكن 

تلك األموال ألغراض انتخابية بل لصرفه الخاص.

وقالت القناة العاش���رة إن الش���بهة المركزية هي تبييض 

األموال ونقل مبالغ ضخمة من نتنياهو إلى أحد أفراد أس���رته 

لصرفها في شؤون ليست سياسية، فيما قالت القناة الثانية 

إن المحققين ما زالوا في المراحل األولية من الفحص، وليست 

لديهم أدلة حازمة تؤكد تورط نتنياهو. 

وأضاف���ت القن���اة الثاني���ة أن���ه م���ن المحتم���ل أن يطلب 

المحققون فتح تحقيق الس���تيضاح صح���ة ودقة المعلومات 

التي بحوزتهم. 

وق���ال مص���در قضائ���ي إس���رائيلي لصحيف���ة “هآرتس” 

اإلسرائيلية إن الش���رطة قد تعلن في األيام القليلة المقبلة 

طبيعة هذه الشبهات الموجهة لنتنياهو، الذي قال ردا على 

هذه التقارير إنها “هراء كبير”.

وتأتي هذه القضية بعد أس���ابيع م���ن تفجر قضية أخرى، 

في مركزها ما صّرح به الثري الفرنسي اليهودي أرنو ميمران 

خالل محاكمته في فرنس���ا في قضايا غش وخداع بعش���رات 

ماليين الدوالرات، بأنه نقل قبل سنوات إلى نتنياهو عشرات 

آالف اليوروات، وتناثرت في وس���ائل اإلعالم عدة أرقام من 41 

ألف يورو إل���ى 170 ألف يورو، وأن نتنياه���و لم يصّرح عنها 

لسلطة الضرائب اإلسرائيلية. 

وكانت محكمة فرنس���ية قد فرضت على ميمران في األيام 

األخي���رة الس���جن لثماني س���نوات، ودفع غرامات بعش���رات 

ماليين اليوروات.

شبهات الفساد المنسوبة 
لنتنياهو وزوجته

وفي ما يلي قضايا وشبهات الفساد المنسوبة إلى نتنياهو 

وزوجته س���ارة حاليا، ومنذ ظهور قضاي���ا أولى خالل واليته 

األول���ى كرئيس حكوم���ة في النص���ف الثاني من س���نوات 

التسعين:

تلقي وتبييض أموال ضخمة غير مش���روعة: هذه القضية 

األح���دث الت���ي يج���ري الحديث عنه���ا في وس���ائل اإلعالم 

اإلس���رائيلية، بش���كل خاص في األس���بوعين األخيرين. ومن 

المفترض أن تكشف الشرطة اإلسرائيلية رسميا في غضون 

أيام قليلة عن طبيعة هذه الشبهات، إال أن الحديث يجري عن 

أموال ضخمة تلقاها نتنياهو في الس���نوات الماضية، وليس 

ألغراض انتخابية.

تلقي أموال من ثري فرنسي: خالل محاكمته في فرنسا في 

قضايا نصب واحتيال، صّرح الثري الفرنس���ي اليهودي، أرنو 

ميمران، بأنه نقل في العام 2009، لبنيامين نتنياهو ما يعادل 

170 أل���ف يورو، وهذا مبل���غ لم يصّرح به نتنياهو، وحس���ب 

ميمران ف���إن األموال كان���ت لغرض تمويل حمل���ة نتنياهو 

االنتخابية. أما نتنياهو فيدعي أنه تلقى من صديقه ميمران 

في العام 2001 ما يعادل 41 ألف يورو، لتمويل حمالت دعاية 

دعم إلس���رائيل كان يق���وم بها نتنياهو، حينم���ا كان خارج 

الحلبة السياسية، بين العامين 1999 ونهاية العام 2003. 

تموي���ل مصاريف لبي���ت نتنياهو الخاص: ه���ذه القضية 

طفت على الس���طح أكثر من مّرة في السنوات األخيرة، بعدة 

صياغات، منها الصرف الزائد في مقر اإلقامة الرسمي لرئيس 

الحكومة في مدينة القدس، وأيضا شبهات بصرف أموال من 

الخزين���ة العامة عل���ى البيت الخاص لنتنياه���و وعائلته في 

مدينة قيس���اريا. وتتورط في هذه القضي���ة زوجة نتنياهو 

سارة، التي خضعت للتحقيق اكثر من مّرة. 

وف���ي نهاية ش���هر أيار الماض���ي، تس���ّربت معلومات إلى 

وس���ائل إعالم إسرائيلية، مفادها أن الشرطة أنهت التحقيق 

مع زوجة نتنياه���و بتوصية لتقديمها إل���ى المحاكمة، وقد 

أثار التس���ريب ضجة كبيرة في قيادة الش���رطة وفي محيط 

المستش���ار القانوني للحكومة مندلبليت، بادعاء أن األنظمة 

الجديدة تقضي بأن ال تعلن الش���رطة توصياتها في قضايا 

تتعلق بمنتخبي الجمهور.

وبقي نتنياه���و، كما يبدو، بعيدا عن دائ���رة التحقيق في 

ه���ذه القضية، التي تت���ورط بها زوجته، وأحد المس���ؤولين 

السابقين في مقر اإلقامة الرسمي لرئيس الحكومة. 

التصرف الفظ مع موظفي المقر الرسمي: في سياق متصل 

مع قضية المقر الرس���مي والبيت الخاص لبنيامين نتنياهو، 

أدانت محكمة العمل اإلس���رائيلية زوجته، س���ارة، بالتعامل 

الف���ظ م���ع المدير الس���ابق لمق���ر اإلقامة الرس���مي لرئيس 

الحكومة، بما يتضمن من إهانات ومطالب عمل غير منطقية. 

وحكم���ت عليها المحكمة بدفع غرامة تع���ادل 46 ألف دوالر، 

للمش���تكي. وقد رفضت محكم���ة العمل العليا طلب س���ارة 

نتنياهو باالستئناف على القرار.

وم���ا تزال ف���ي المحاكم دعوى مش���ابهة أخرى ضد س���ارة 

نتنياهو. وكانت تهم مشابهة قد واجهتها سارة خالل والية 

زوجها في رئاس���ة الحكومة ألول مرة في النصف الثاني من 

سنوات التسعين. وفي سنوات األلفين واجهت سارة شكوى 

أخرى من عامل���ة في منزل العائلة الخاص في قيس���اريا، تم 

إنهاؤها خارج أروقة المحاكم.

قضية »بيبي تورز«: تتعلق هذه القضية بش���بهات حصول 

نتنياه���و وأفراد عائلته عل���ى أثمان تذاكر س���فر إلى خارج 

البالد، من جهات »خارجية«، ومن مستثمرين، بشكل مناقض 

لألنظمة القائمة فيما يتعلق بسفر الوزراء، إذ يجري الحديث 

ع���ن الفترة التي كان فيها نتنياهو وزيرا للمالية في حكومة 

أريئيل ش���ارون، من العام 2003 إلى العام 2005. وقد كشف 

عن هذه القضية في العام 2011، الصحافي رفيف دروكر، أحد 

الناقدين البارزين لنتنياهو في اإلعالم اإلسرائيلي، وجرى بث 

التقرير المطّول في القناة العاش���رة للتلفزيون اإلسرائيلي، 

التي حاول نتنياهو مرارا السيطرة عليها، وعمل خالل واليتي 

حكومتيه الس���ابقتين مرارا، على ضرب القناة، حينما كانت 

تواجه أزمة مالية.

في أعقاب نشر التقرير، شرع المستشار القانوني للحكومة 

في التحقيق ف���ي القضية، وانتقل التحقيق إلى الش���رطة، 

وكان االس���تنتاج بأنه لم تك���ن تج���اوزات جنائية في هذه 

القضية. إال أن المراقب العام للدولة أصدر تقريرا في نهاية 

ش���هر أيار ينقض فيه اس���تنتاجات المستش���ار القانوني 

للحكومة، ويؤكد وجود قاع���دة للمخالفات الجنائية للقانون، 

ما يستوجب الشرطة بالشروع في تحقيق جديد.

ش���بهات في والي���ة نتنياهو األولى: خ���الل والية نتنياهو 

األولى ف���ي رئاس���ة الحكوم���ة، 1996- 1999، وبعده���ا، واجه 

نتنياهو عدة تحقيقات في قضايا فساد، من بينها الحصول 

على أموال م���ن جمعيات وهمية ومن أثرياء، لتمويل حمالته 

االنتخابية، بش���كل مخال���ف لألنظمة، ومثل ه���ذه القضية 

واجهها كل رؤساء الحكومة الالحقين، إيهود باراك وأريئيل 

ش���ارون وإيهود أولم���رت. وانتهت هذه القضية بالنس���بة 

لنتنياهو بإغالق الملف.

كما ج���رى التحقيق مع نتنياهو، بعد فش���له في انتخابات 

1999، بأن���ه أخذ معه إلى بيته الخاص هدايا ذات ش���أن، كان 

قد تلقاها كرئيس للحكومة، وبموجب القانون يجب أن تبقى 

الهدايا في مستودعات الدولة. وبموازاة هذه القضية، جرى 

التحقيق مع نتنياهو وزوجته في قضية ش���ركة نقليات، تم 

استخدامها لش���ؤون خاصة على حساب الخزينة العامة، وأن 

تلك الشركة كانت قد حظيت بعطاءات في مؤسسات رسمية 

إسرائيلية.

وف���ي كل هذه القضايا لم يتم توجيه أي الئحة اتهام ضد 

نتنياهو وزوجته.

والسؤال: ما المتوقع اآلن؟

م���ن الصعب الرد بدق���ة على مصير نتنياه���و، قبل معرفة 

القضية الجديدة ودقة ما ورد في وسائل اإلعالم بأنها قضية 

أموال ضخمة، لكن ال بد من اإلش���ارة إلى أن قضية كهذه أدت 

إلى اس���تقالة رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وكادت 

أن تطيح برئيس الحكومة األس���بق أريئيل شارون، الذي فلت 

من التحقيقات بس���قوطه في غيبوبة دامت ثماني س���نوات 

مات بعدها.

شبهات فساد متزايدة ضد نتنياهو 
تجعل مستقبله السياسي ضبابيًا!

الشعار: السوق حرة، الشعب مستعبد.

كتب ب. جرايسـي:

ما تزال تقارير وأبحاث إس���رائيلية كثيرة تسأل عن أسباب وأد 
حملة االحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في إسرائيل فجأة في 
مثل هذه األيام قبل خمس س���نوات )ع���ام 2011(. وقد بدأت في 
وس���ط مدينة تل أبيب، وانتشرت في مدن أخرى، ولكن سرعان ما 
تالش���ت كليا في غضون بضعة أس���ابيع. أما تقارير اليوم، فإنها 
تؤكد أن كل »الثمار« المحدودة التي انتجتها حملة االحتجاجات 
تلك تالشت شيئا فشيئا، وحتى أن األوضاع اليوم أسوأ مما كانت 
عليه قبل خمس سنوات، خاصة في ما يخّص أسعار البيوت التي 

كانت الشرارة األولى لتلك االحتجاجات.
وكانت إس���رائيل قد شهدت في أوائل صيف العام 2011 حملة 
احتجاجات، بدأت باحتجاج شابة، ومن ثم مجموعة شبان وشابات 
في مدينة تل أبيب على غ���الء البيوت وإيجارات البيوت، فحملت 
األولى امتعته���ا وانتقلت إلى خيمة نصبته���ا في أحد ميادين 
المدينة ليلحق بها آخرون، وخالل أيام تطور االحتجاج من احتجاج 

يقتصر على أسعار السكن، إلى احتجاج على غالء المعيشة.
وكان واضحا منذ البداية أن التنظيم غائب عن تلك االحتجاجات، 
فس���عت عدة أطر للتدخل بهدف التنظيم وحتى فرض أجندات. 
وش���هدت تلك الحملة مظاهرات ضخمة، بلغت ذروتها بخروج ما 
يقارب نصف مليون نس���مة في عدة مظاه���رات في ليلة واحدة، 

كانت أكبرها في مدينة تل أبيب.
إال أن عملية تفجيرية واحدة على الحدود مع س���يناء في شهر 
آب من العام ذاته، كانت كفيلة بأن تلغي نشاطات االحتجاج في 
األس���بوع ذاته، الذي سبقه أسبوع الذروة، ولم تنجح كل محاوالت 
اس���تنهاض الحملة إلعادتها إلى تلك الذروة، لتتالش���ى الحملة 
تدريجي���ا بعد بضعة أس���ابيع على اندالعها. كم���ا أن المحاوالت 
الستنهاضها في صيف العام التالي 2012 باءت بالفشل الذريع.

وكان هذا موضوع عدة أبحاث، منها ما أجري في بنك إس���رائيل 
المركزي. ولم تنجح تلك األبحاث في تفسير عدم مباالة الجمهور 
حيال اس���تمرار ارتفاع غالء المعيش���ة، وبش���كل خ���اص ارتفاع 
أس���عار البيوت، خاصة وأن كل االج���راءات المحدودة التي تبعت 
تلك الحمل���ة، ومن بينها خفض بعض أس���عار المواد الغذائية، 

قد تالشت.
وكان���ت حكومة بنيامي���ن نتنياهو في حينه ق���د تفاجأت من 
الحملة، وس���عت بكل الطرق إلى إس���كاتها، بداية بمهاجمتها، 
ومن ثم بتش���كيل لجنة خاصة »لجنة تراختنبرغ« لفحص كيفية 
خفض غالء المعيش���ة، وقد خرجت اللجنة بسلسلة توصيات، إال 
أن الحكومة لم تتعامل معه���ا بكامل الجدية، إذ أنه ما أن أنهت 

اللجنة عملها حتى تالشت الحملة.

ارتفاع األسعار وكلفة المعيشة
واندلعت تلك االحتجاجات في موضوعين مركزيين: األول كان 
أس���عار البيوت وكلفة االيجار، والثاني كان يحمل ش���عار »جبنة 
عة، الش���هيرة في 

ّ
الكوت���ج«، وهي أح���د منتوجات األلبان المصن

إس���رائيل، ولكنها بفعل س���عرها من نصيب الش���رائح الوسطى 
العليا. والالف���ت أن هذه الحملة حظيت بدع���م إعالمي، وبالذات 
من وس���ائل اإلعالم الخاصة الكبرى، التابعة لسلطة البث الثانية، 
وأيضا الصحف الكبرى. ولكن هذا الدعم تراجع بسرعة الحقا، نظرا 

لدخول عناوين مركزية أخرى على حملة االحتجاجات الشعبية.
رحت في أوج جدل 

ُ
فأسعار البيوت وأس���عار المواد الغذائية ط

اقتصادي، يق���ف من خلفه حيتان المال، الذين اتهموا الحكومة 
بارتفاع أسعار البيوت، بس���بب ارتفاع أسعار األراضي، بادعاء أن 
الحكوم���ة »ال تفرج ع���ن أراض للبناء بالقدر الكاف���ي«، كما طالبوا 
الحكومة بخفض أس���عار األراضي، إلى الحضيض، وحتى الصفر. 
ولكن لم يكن في اإلعالم الخاص أي حديث عن كلفة البناء، وأرباح 

شركات البناء الكبرى، لذا فإن الحملة الشعبية ضد أسعار البيوت، 
وفي المس���ار الذي دخلت في���ه، كانت دعما ضمني���ا لما يطرحه 

حيتان المال.
وكذا األمر بالنسبة ألسعار المواد الغذائية، وتلك الجبنة، فهذا 
جاء وس���ط دعوات من حيتان مال لكس���ر االحتكارات في س���وق 
األغذي���ة، من خالل فتح األس���واق المحلية أمام اس���تيراد المواد 

الغذائية من العالم لرفع مستوى المنافسة.
وطالما كانت أيام الحملة األولى تتركز في هذين المطلبين كان 
الدعم من وس���ائل اإلعالم كبيرا، وهذا أدخل الحكومة ورئيس���ها 
بنيامين نتنياهو في ضغط واضح. ولكن الحقا، بعد انضمام قوى 
سياسية معروفة بتوجهاتها االقتصادية االجتماعية، وأيضا أطر 
شعبية أخرى، ودخول مواضيع أخرى وذات عمق أشد، في مواضيع 
الحملة، مث���ل المطالبة برفع الحد األدنى لألجر، ووقف العمل في 
المؤسسات العامة من خالل شركات قوى عاملة استغاللية، وضم 
مطالب الجماهير العربية في إسرائيل، بدأنا نشهد تراجعا كبيرا 
في دعم وس���ائل اإلعالم الكبرى، حتى انقلبت على موقفها األول، 

وباتت محرضة ضد الحملة، وهذا ساهم في إضعافها. 
ونش���رت صحيف���ة »ذي ماركر« االقتصادي���ة التابعة لصحيفة 
»هآرتس« اإلسرائيلية، في ملحقها األسبوعي، األسبوع الماضي، 
بالتعاون مع أحد معاهد االس���تطالعات، مس���حا واستطالعا حول 
ما جرى في الس���نوات الخمس األخيرة؛ بمعن���ى منذ فترة حملة 
االحتجاج���ات صي���ف 2011 وحتى العام الج���اري 2016. وتبين أن 
كلفة فوائد القروض االسكانية ارتفعت بنسبة 48%، من النسبة 
الت���ي كانت قائمة في حينه. وارتفعت أس���عار البيوت بالمعدل 

بنسبة %26.
ويش���ار هنا إلى أن ارتفاع أس���عار البيوت في ت���ل أبيب، التي 
اندلع���ت منها حملة االحتجاجات الش���عبية، كان في الس���نوات 
الخمي���س األخي���رة ما بين 30% إل���ى 35%. كذل���ك ارتفع إيجار 
البيوت المس���تأجرة بنس���بة 14%، فيما ارتفعت أس���عار المواد 
الغذائية بنس���بة 4%، عل���ى الرغم من أن اجمال���ي التضخم في 
السنوات الثالث األخيرة يسجل تراجعا. أما الرواتب فقد ارتفعت 
بنس���بة 8% فقط. وهذا يعني أن الفجوة بي���ن المداخيل وكلفة 

المعيشة اتسعت أكثر.
وتقول الصحيفة في تقريرها إن الوضع الناش���ئ في أس���عار 
البيوت، أدى إلى تراجع أعداد مش���تري البيوت بنسبة 3%، مقابل 

ارتفاع أعداد من يستأجرون بنسبة %7.
وكان من الممكن أن يكون ارتفاع كلفة المعيش���ة أكبر مما ورد 
في التقرير، إال أن انخفاض أس���عار النفط، وبالتالي أسعار وقود 
الس���يارات والنقليات بش���كل عام، لجم جزءا من ارتفاع األسعار، 
عل���ى البضائع المحلية، وحتى المس���توردة، في جزئية تكاليف 
النقل. فأسعار الوقود للس���يارات في إسرائيل انخفضت بنسبة 
20%، م���ا يعني أن انقالبا في توجهات أس���عار النفط عالميا، قد 

يؤدي إلى ارتفاع آخر في كلفة المعيشة. 
كذلك األمر بالنسبة لتراجع أس���عار المالبس واألحذية بنسبة 
11% مقارنة مع ما كان قبل 5 سنوات. وتقول الصحيفة إن التراجع 
ف���ي هذا القطاع كان نابعا من تراجع أس���عار عالمية )مواد خام(، 
ودخول ش���ركات مالبس عالمية إلى السوق اإلس���رائيلية، ما زاد 
من حجم المنافس���ة. وتضيف الصحيفة أنه في كل األحوال، فإن 
حملة االحتجاجات رفعت مس���توى الوعي واليقظة لدى الجمهور، 
الذي بات أكثر تمس���كا في البحث عن األس���عار األدنى، ما ساهم 

في تراجعات أسعار أو كثرة حمالت التخفيض الواقعية.
وقبل عامين، ف���ي الذكرى الثالثة الن���دالع حملة االحتجاجات 
تلك، صدر بحث أعده الباحثان د. روبي نتنزون، وإيتمار غازلة، في 
مركز »ماكرو لالقتصاد السياسي«، ويظهر من البحث أنه في حين 
ارتفع التضخم من العام 2011 إلى 2013 بنسبة 1ر7% فإن أسعار 
المواد الغذائية وحدها ارتفعت بنس���بة 6ر13%، كما أن أس���عار 

الخدمات الصحية والمواد الطبية ارتفعت بنسبة 6ر9%، وتواصل 
ارتفاع أسعار البيوت بنسبة تفوق 20% خالل ثالث سنوات.

ويقول البحث إن أس���عار البيوت في إس���رائيل سجلت ارتفاعا 
حادا بنسبة 30% من العام 2005 إلى العام 2011، ولكن بعد حملة 
االحتجاجات الش���عبية، التي كانت مس���ألة المسكن في صلبها، 
واصل���ت ارتفاعه���ا، ومن المتوق���ع أن تكون أس���عار البيوت قد 

ارتفعت حتى العام المقبل بأكثر من 40% خالل عشر سنوات.
وفي حين كان المواطن في إسرائيل يحتاج في العام 2005 إلى 
102 راتب شهري لش���راء بيت، فقد ارتفع عدد الرواتب في العام 
2013 إل���ى 137 راتبا، ومن المتوقع ان يواصل هذا العدد ارتفاعه 

ليصل في العام المقبل إلى 144 راتبا. 

لو أرادت الحكومة لفعلت
في االس���تطالع الذي أجرته صحيفة »ذي ماركر« بش���أن نظرة 
الجمهور إلى غالء المعيش���ة وأسبابه، رأى 32% أن السبب أسعار 
البيوت، و15% رأوا أن الس���بب غالء المعيش���ة بش���كل عام، و%9 
ارتفاع أس���عار الغذاء، ثم سلس���لة من النس���ب الهامشية على 
مختلف األوضاع والسياسات، وكان الالفت نسبة األوضاع األمنية 
التي ل���م تحظ بأكثر م���ن 2%، رغم أنها المقرر ف���ي االنتخابات 

البرلمانية.
وأصاب���ع االتهام تتوج���ه دائما إلى الحكومة وإلى سياس���تها 
االقتصادية، ولكن ش���كل االتهام وجوهره يتعلقان أكثر بهوية 
الذي يوجه االتهام، وغالبا فإن حيتان المال خارج دائرة االتهام. 
فمث���ال تق���ول »ذي ماركر« ف���ي تقريرها أنه ل���و أرادت الحكومة 
لفعل���ت، وأن االثبات على هذا س���وق االتصاالت، وبش���كل خاص 
االتص���االت الخليوية. فق���رار الحكومة قبل س���نوات قليلة بفتح 
سوق المنافس���ة، وزيادة عدد الشركات، اضافة إلى أنظمة تحدد 
الكلفة، س���اهمت في تخفيض كلفة االتصاالت للمواطن بما بين 

40% إلى %60.
لك���ن االعت���راف األبرز بش���أن ع���دم تحقيق نتائج م���ن حملة 
االحتجاجات الش���عبية، وب���أن الحكومة لم تفعل ش���يئا إلصالح 
األوضاع، جاء من محافظة بنك إس���رائيل كارني���ت فلوغ بالذات، 
الت���ي قالت في مقابلة مع صحيفة »كالكاليس���ت« إن المواطنين 
يتلقون خدمات متواضعة في المجاالت االجتماعية على أنواعها. 
إال أن فلوغ عزت األمر إلى انخفاض المس���تويات الضريبية، وهي 
تطال���ب برفع الضرائب، كي ت���زداد مداخيل الخزين���ة، وبالتالي 
تزداد ق���درة الحكومة عل���ى تقديم الخدمات بمس���توى أفضل. 
وقالت إن الجمهور ال يس���توعب بعد أن���ه إذا دفع أكثر ضرائب، 

فإنه سيحصل على خدمات أفضل.
وجاءت تصريحاتها هذه في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة 
لفعل عكس ما تنادي به فلوغ، بمعنى أن الحكومة، وبالذات وزير 
المالية موش���يه كحلون، يتجه إلى تخفي���ض الضريبة، وخاصة 
ضريبة الش���ركات، في ميزانية العامين المقبلين، 2017 و2018. 
وقال���ت إن الجمهور يدف���ع الضرائب، وحينما يك���ون فائضا في 
الضرائب، فإن على هذه األموال أن تعود لدافعيها. ولكن كحلون 
غّي���ب فكرة محاولة تقليص الفجوة ف���ي الموارد، من خالل فرض 
الضرائب عل���ى ذوي المداخيل العالية، وتوزي���ع الميزانيات من 

خالل خدمات على الجمهور األضعف.
وقال���ت فلوغ في المقابلة ذاتها إنه يجب تحديد أس���باب غالء 
المعيش���ة، فهل هو نابع فقط من ارتفاع األس���عار، أم أيضا من 
مس���تويات الرواتب. وقالت: »إذا كانوا في النرويج يدفعون أكثر 
في صالون الحالقة، فإنهم ال يعترضون، ألنهم يتقاضون رواتب 
مناسبة لتلك األسعار. ولهذا فإن السؤال يجب ان يكون مطروحا 
أيض���ا حول القدرة عل���ى تحقيق رواتب اعلى، وعلى مس���تويات 
تأهي���ل في س���وق العمل أعلى مم���ا هو قائم في س���وق العمل 

اإلسرائيلية«.

حملة االحتجاجات الشعبية 2011- فقاعة 
عابرة تالشت آثارها بقدر سرعة اندالعها!

*تقارير جديدة تؤكد أن األوضاع االقتصادية االجتماعية الحالية في إسرائيل باتت أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات ورغم ذلك ال حراك يذكر*


