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كلمة في البـدايـة

مؤججو »الحرب الدينية«!

 بقلم: أنطـوان شلحـت

ر 
ّ
ح التقرير المنش���ور على الصفحة الخامس���ة من هذا العدد كيف يفك

ّ
يوض

خب العس���كرية اإلس���رائيلية الحالية بإزاء الصراع اإلس���رائيلي- 
ُ
ع���دد من الن

الفلس���طيني، وكيف ُيحتمل أن ينعكس هذا التفكير على صعيد الممارسات 

الميدان�ية إّب�ان األزمات.

وهو تقرير حول اعترافات جديدة أدلى بها العقيد عوفر فينتر بش���أن أدائه 

خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة في صيف العام الفائت. 

فينتر هو القائد الس���ابق للواء »غفعاتي« في الجيش اإلسرائيلي، وأحد أبرز 

وجوه التي���ار القومي الديني اليهودي أو الصهيوني���ة الدينية التي تدرجت 

خالل األعوام األخيرة في أعلى سلم القيادة العسكرية اإلسرائيلية. 

وارتبط اس���مه خالل تلك الحرب أكثر ش���يء بواقعة كان فيها ما يحي�ل إلى 

التحّوالت التي طرأت على المجتمع اليهودي في إس���رائيل في اآلونة األخيرة، 

وانعكست بكيفية ما على تركيبة الجيش اإلسرائيلي وعقيدت�ه.

والقصد واقعة قيامه كقائد لل���واء المذكور بتوزيع »أمر قتالي« على الجنود 

الذي���ن يأتمرون بأمره في بداية الحرب، أش���ار فيه من ضمن أمور أخرى إلى أن 

المعركة العس���كرية في القطاع هي »جزء من حرب دينية« تهدف إلى إلحاق 

هزيم�ة ب�«عدو يكفر بآلهة إسرائيل«!.

لفوا باس���تخدام »إجراء )بروتوكول( 
ُ
وب���ات معروفًا اآلن أن جنود هذا القائد ك

هنيبعل« في منطقة رفح في نطاق مس���اعي قوات الجيش اإلس���رائيلي لمنع 

رج���م ذلك بقصف مكث���ف لألحياء 
ُ
اختط���اف الضابط ه���دار غولدين، وقد ت

الس���كنية، األمر الذي تس���ّبب حتى وفق المصادر اإلس���رائيلية بقتل ما بين 

130 إل���ى 150 فلس���طينيًا بينهم الكثير من النس���اء واألطف���ال من جراء هذا 

القصف فقط. واس���تمر القصف حتى بعد إعالن الجيش مقتل غولدين، وطاول 

مدرس���ة تابعة لألونروا لجأ إليها آالف الالجئين، مما أدى إلى مقتل عدد كبير 

 من النيران حين أخذ الجيش 
ّ
منهم. وتحّدث س���كان رفح عن وقوعهم وسط فخ

اإلس���رائيلي يقصف المنازل ويهدمها على رؤوس س���اكنيها من دون تمييز. 

وحتى عندما حاول هؤالء الفرار من المنازل تعّرضوا للقذائف وهم في الشوارع.

وبموجب ما أكده في ذلك الحين أحد أس���اتذة العلوم السياسية في »جامعة 

رتكب بفعل 
ُ
بن غوريون« في بئر الس���بع، فإن جرائم الحرب على مّر التاريخ لم ت

أوام���ر دينية فقط، غير أنه في الوقت ذاته ش���ّدد عل���ى أن إزالة الموانع أمام 

ارتكاب هذه الجرائم إلى درجة إضفاء ش���رعية عليها يغدو أسهل عندما يتم 

�ار. 
ّ
تصوير الحرب على أنها حرب دينية ضد أناس كف

فض���اًل عن ذلك، وفي حالة أي حرب، ف���إن مجّرد تصويرها ال باعتبارها ناجمة 

عن ظروف آنّية مخصوصة وتتغّيا الوصول إلى أهداف سياسية، وإنما بوصفها 

جزءًا من حرب دينية متواصلة، يتس���ّبب باس���تبطانها في الوعي الجنود إن لم 

يكن في وعيهم التام أنه ال يجوز وقفها إال من خالل تحقيق حسم مطلق.

ذكرن���ا وقته���ا أن تلك الواقعة تب���دو ملفتة في ضوء حقيق���ة ازدياد حجم 

انخراط أبناء تي���ار الصهيونية الدينية ضمن القي���ادات التكتيكية للجيش 

اإلسرائيلي وصفوف الجيش عامة على مدار العقدين األخيرين. 

وكان قيام إسرائيل قبل عدة أعوام بتعيين رئيس جديد لجهاز األمن العام 

اإلسرائيلي )الش���اباك( من أوس���اط المتدينين )يورام كوهين( وقبله تعيين 

رئي���س جدي���د ل�«مجلس األمن القومي« من هذه األوس���اط نفس���ها )يعقوب 

ل مناس���بة الحتدام جدل 
ّ
عميدرور، الرئيس الس���ابق لهذا المجلس( قد ش���ك

داخل���ي حول ازدح���ام المحيط المقّرب من رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو 

بش���خصيات تعتمر القبع���ات الدينية، وم���ا يمكن أن يترت���ب على ذلك من 

تداعيات أو مداليل سياسية باعتبار هذه األوساط يمينية بامتياز. 

وانضاف إلى هؤالء مؤخرًا مس���ؤولون س���واهم آخرهم القائد العام الجديد 

للشرطة اإلسرائيلية. 

وما تزال آراء المتس���اجلين في هذا الشأن منقسمة بين قائل إن هذا »التطّور« 

يشي بإمكان شطط شيطان التطّرف ألن المتدينين قد يسمعون أوامر حاخاميهم 

ال أوام���ر قادتهم عندما يعارض بعضها بعضًا، وبين مؤكد أن هؤالء س���يلتزمون 

متطلبات وظائفهم الرسمية ويخلصون لها حتى إذا خالفت آراء الحاخامين.

وهذا الس���جال الذي ُيتوقع له أن يستمر يبقى مثيرًا لالهتمام، خاصة حيال 

حقيقة أخرى فحواها أن وصول أش���خاص متدينين إلى أرفع المناصب األمنية 

في إس���رائيل يعكس في الُعمق تحوالت بنيوية آخذة في التعاظم في اآلونة 

األخيرة داخل المجتمع اإلسرائيلي نفسه، وتدل على أنه ماض نحو نزعات أكثر 

تدينًا وبالتالي أشّد يمينية )وهو ما توقفنا عنده أيضا في العدد قبل السابق 

من »المشهد اإلسرائيلي«(.

وضمن هذه التحوالت تجري كذلك تغيرات داخل تيار الصهيونية الدينية نفسه. 

شرت في إسرائيل 
ُ
ونوهنا أكثر من مرة في الس���ابق إلى أن عّدة أبحاث جديدة ن

ألمحت إلى أن الجماعة المسماة »شبيبة التالل« التابعة لتيار الصهيونية الدينية 

تشكل الجيل أو الرعيل الثاني من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، غير 

ا ومسيانية من التوجهات الفكرية 
ّ
أن س���لوكها وتوجهاتها الفكرية أكثر تطرف

آلبائها الذين أسسوا في الماضي منظمة »غوش إيمونيم« المتطرفة أصاًل. 

وأضاف بعض هذه األبحاث أن أفراد تلك المجموعة يس���عون إلى االنفصال 

ع���ن األجهزة التربوية القائمة وإلى االعتزال ف���ي قمم تالل فارغة في الضفة 

الغربية، وهم ال يقبلون بسلطة الدولة ويتمسكون بأفكار غيبية متطّرفة.

وهذه التوجهات داخل التيارات اليهودية األرثوذكسية عامة والصهيونية 

الدينية خاصة هي أرض خصبة لنشاط »حركات جبل الهيكل« التي تعمل على 

إعادة بناء »الهيكل« في الحرم القدس���ي الشريف. ويوجه معظمهم انتقادات 

ش���ديدة إلى أداء »مجلس المس���توطنات« والحاخامين- وهذا ما برز على وجه 

الخص���وص ف���ي أثناء تنفيذ خطة االنفص���ال عن قطاع غزة ف���ي العام 2005- 

ويؤكدون أنهم فقدوا الثقة بهم. 

في موازاة ذلك أشارت نتائج أحد هذه األبحاث إلى أن توجيه »شبيبة التالل« 

انتقادات شديدة إلى المؤسسات القانونية والسلطوية يترافق مع تفضيلها 

تعليمات الحاخامين المتطرفين. 

باالس���تناد إلى ذلك باإلمكان االفتراض أنه تجري بين مجموعة معينة منها 

عملي���ة انتق���ال تدريجية من التعامل الرس���مي مع الدولة ومؤسس���اتها إلى 

التعام���ل الديني الصرف، وعملية تفضيل الحك���م الديني )الثيوقراطي( على 

الحكم الديمقراطي. 

ولهذا المعطى أهمية بالغة إذا ما أخذنا في االعتبار أن الصهيونية الدينية 

التقليدي�ة كانت إلى وقت قريب ترفع راية الدمج بين الدين والدولة. 

وتجمع ه���ذه األبحاث على أن خطة االنفصال المذك���ورة والتي طرحت بقوة 

المعضلة التي تنش���أ عندم���ا يتعارض القانون الدنيوي م���ع القانون الديني، 

ا من أبناء »ش���بيبة التالل« يرى في السلطة الدينية على أنها أعلى  جعلت جزًء

من السلطة القانونية الدنيوية. 

�ل بتحّدي 
ّ
ثمة جانب آخر يشير إليه فينتر من خالل اعترافاته الجديدة، يتمث

الجيش اإلسرائيلي للمستوى السياسي، وهو ما قد يحتاج إلى وقفة ثانية.

 األمني.                                   )أ.ف.ب(
ّ

القدس: الرهان اإلسرائيلي المتكرر على الحل

رفضت إس���رائيل في األيام األخي���رة مبادرتين دوليتين عل���ى األقل لتهدئة 

األوضاع األمنية المتصاعدة في القدس وفي أنحاء البالد. 

ونق���ل موقع »وال���ال« االلكتروني، أمس االثني���ن، عن مصادر عربي���ة قولها إن 

إس���رائيل رفضت اقتراحا أردنيا يقضي بإعادة السيطرة في الحرم القدسي إلى 

األوقاف اإلسالمية. وكشف الموقع االلكتروني عن أنه خالل اتصاالت جرت مؤخرا 

بين مكتب رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياه���و، والقصر الملكي 

األردني، اقترح األردن إعادة س���يطرة األوقاف اإلسالمية بإدارة أردنية على الحرم 

القدس���ي، مثلما كان عليه الوضع حتى أيلول الع���ام 2000، عندما اقتحم رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية آنذاك، أريئيل شارون، الحرم وأعقب ذلك اندالع االنتفاضة 

الثانية.

ويش���ار إلى أنه في تلك الفترة كانت األوقاف اإلس���المية هي التي تقرر متى 

ومن بإمكانه الدخول إلى الحرم القدسي. لكن في أعقاب اندالع االنتفاضة الثانية 

تغير الوضع ولم تكن سيطرة األوقاف واضحة، وفي العام 2003 استولت سلطات 

االحتالل اإلس���رائيلي على مس���ألة دخول غير المس���لمين إلى الحرم، وخصوصا 

الجماعات اليهودية المتطرفة والمس���توطنين. وقال���ت المصادر العربية لموقع 

»وال���ال« إن نتنياهو رف���ض االقتراح األردني، لكنه طلب في الوقت نفس���ه التقاء 

الملك عبد الله الثاني، الذي رفض استقبال نتنياهو. 

كذلك رفض نتنياهو المبادرة الفرنس���ية بإصدار قرار في مجلس األمن الدولي 

يقضي بنشر قوات دولية في القدس، وخصوصا في منطقة الحرم. 

واستدعت وزارة الخارجية اإلس���رائيلية، أمس، السفير الفرنسي في تل أبيب، 

باتريك ميزونف، من أجل االحتجاج على مبادرة بالده. 

وقال المتحدث باسم الخارجية اإلس���رائيلية، عمانوئيل نحشون، إن المحادثة 

مع الس���فير كانت صارمة وإن رئيس دائرة أوروبا، أفيف ش���ير أون، أوضح خاللها 

معارضة إسرائيل الشديدة لالقتراح الفرنسي بنشر مراقبين في الحرم القدسي. 

وقال نتنياهو خالل اجتماع حكومته األس���بوعي، أول من أمس، إن »إس���رائيل 

ترفض مش���روع القرار الفرنس���ي في مجلس األم���ن الذي ال يتط���رق إطالقا إلى 

التحريض الفلس���طيني وإلى اإلرهاب الذي يمارس���ه الفلسطينيون. إنه يحتوي 

على مناش���دة إلى تدويل األماكن المقدس���ة. ولقد ش���هدنا ماذا يحدث لألماكن 

المقدس���ة في الشرق األوسط. ش���هدنا ماذا حدث في تدمر وفي العراق وسورية 

وفي أماكن أخرى حيث يدمر المتطرفون اإلس���الميون مساجد غيرهم ناهيك عن 

تدمير المقدسات المسيحية والمواقع التراثية والمواقع اليهودية«.

وادعى نتنياهو أن »إس���رائيل ليست المشكلة في جبل الهيكل، بل إنها الحل. 

إننا نحافظ على الوضع القائم ونحن الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك. س���نواصل 

القيام بذلك بش���كل يتحلى بالمسؤولية والجدية. لم يحدث هناك أي تغيير في 

الوضع القائم ما عدا المحاولة التي قامت بها جهات تم تنظيمها من قبل الحركة 

اإلسالمية في إسرائيل وأطراف خارجية من أجل تهريب المتفجرات إلى المساجد 

واالعتداء على الزوار اليهود من داخل تلك المساجد. فهذا يشكل تغييرا للوضع 

القائم وهذا فقط ما يس���بب األحداث التي جرت خ���الل العام المنصرم في جبل 

الهيكل«.

وقال »إننا نعمل ضد موجة اإلرهاب بشكل ممنهج وحازم. إننا نعزز قوام قوات 

األم���ن العاملة على األرض ونتخ���ذ خطوات رادعة وعقابية. وسنش���رع اليوم في 

اتخاذ خطوات ضد التحريض بما في ذلك ضد الحركة اإلس���المية التي تقف في 

صدارة المحرضين وسنعمل ضد مصادرها المالية على وجه الخصوص«.

من ناحية أخرى نقلت صحيفة »هآرتس«، أمس، عن موظف حكومي إس���رائيلي 

رفيع المس���توى قوله إن���ه خالل لقائه مع وزير الخارجي���ة األميركي، جون كيري، 

ف���ي برلين يوم الخميس المقبل، ال يعتزم نتنياهو تقديم أي مبادرة ُحس���ن نية 

للفلس���طينيين. وأضاف أن »رئيس الحكومة سيطالب بوقف التحريض والعنف 

وأن تنفذ السلطة الفلس���طينية خطوات تثبت ذلك«. وتابع الموظف أن نتنياهو 

قد يلغي زيارته إلى برلين في حال استمر التصعيد في الوضع األمني.

ودعا رئيس حزب »البيت اليهودي« ووزير التربية والتعليم اإلسرائيلي، نفتالي 

بينيت، إلى إقامة »سور ردع« معتبرا أن »سور الردع يعني أن عرب يهودا والسامرة 

)أي الضفة الغربية( سيدركون أنه انتهى عهد الدولة الفلسطينية. وسور الردع 

هو الطريق الوحي���دة لمواجهة اإلرهاب. وخالل مئة عام من الصهيونية لم يكن 

أي شيء سهال هنا«.

من جانبها، تطرقت وزيرة الخارجية اإلس���رائيلية الس���ابقة، عضو الكنيس���ت 

تس���يبي ليفني، من قائمة »المعس���كر الصهيوني«، إلى عملية بئر السبع، التي 

وقعت أول من أمس، وتبّين أن منفذها مواطن عربي من النقب. 

وقالت ليفني لموقع »يديعوت أحرونوت«، أمس، إن »بين أسباب ما شاهدناه في 

بئر الس���بع هو أن الحكومة تحّمل المسؤولية على كاهل مواطني الدولة«، وأكدت 

أن »على الحكومة أن تتخذ قرارات صعبة، بحيث توفر األمن لمواطني إسرائيل«.  

وقال���ت ليفني »اس���تمعت إلى النقاش ح���ول الجدار في )مس���توطنة( أرمون 

هنتس���يف )قرب جبل المكب���ر(، ورأيت أن الجميع يتهرب من المس���ؤولية« في 

إش���ارة إلى انتقادات بأن إقامة هذا الجدار »يقس���م الق���دس«. وأضافت أن »من 

يعارض توفير األمن يش���كل خطرا على أمن س���كان إس���رائيل. وعلينا استكمال 

العمل في الجدار. وهذه القرارات ال تتخذ ألس���باب سياس���ية. ووظيفة الحكومة 

تحمل المسؤولية وأال تهلع«. وأضافت أن »األمر األهم اآلن هو توفير األمن لسكان 

القدس اليهود. والقدس ليست موحدة، ونحن نرى اليوم ذلك«.  

كذلك تطرق رئيس حزب »يس���رائيل بيتينو«، أفيغدور ليبرمان، إلى عملية بئر 

الس���بع، وقال خالل اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، أمس، إنه »عندما يستقبل 

رئيس الحكومة في مكتبه القائمة العربية الموحدة ويمنحها شرعية، فهذه هي 

النتائ���ج... ومن ال يريد رؤية الواقع ومعالجة أمر )النائبين في الكنيس���ت( حنين 

زعبي وجمال زحالقة، وكل تحريضهما ضد دولة إسرائيل واليهود، عليه أال يفاجأ 

عندما يظهر بعد ذلك مخرب من الناصرة أو العشائر البدوية. وكل هذه الشرعية 

التي يمنحها أش���خاص ألعضاء الكنيست مثل هؤالء ليست مقبولة وهي بمثابة 

لعب بالنار«.  

إسرائيل ترفض مبادرات دولية لتهدئة األوضاع في القدس
*موظف حكومي إسرائيلي رفيع: نتنياهو ال يعتزم تقديم أي مبادرة ُحسن نية للفلسطينيين خالل لقائه مع كيري وقد يلغيه*

زار رئيس هيئة األركان المشتركة للجيش األميركي، الجنرال جوزيف 

دانفورد، إس���رائيل في مطلع األس���بوع الحالي، في أول زيارة يقوم بها 

إلى دولة أجنبية بعد توليه منصبه. وش���دد دانفورد خالل لقاءاته، أول 

من أم���س األحد، مع رئيس الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، 

ووزير الدفاع، موش���يه يعلون، ورئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي 

آيزنكوت، على عمق العالقات بين الواليات المتحدة وإسرائيل.

وق���ال دانف���ورد، وفقا لبي���ان صادر ع���ن مكتب نتنياهو ف���ي أعقاب 

لقائهم���ا، »إنني في منصبي منذ أس���بوعين وه���ذه الدولة األولى التي 

أزورها في س���فرتي األولى. وهذا يعكس العالقات الهامة بين الواليات 

المتحدة وإس���رائيل، ولكن في الحقيقة، األمر األهم بالنس���بة لي أنني 

أعتق���د أن أحد العوامل الجوهرية في ه���ذه العالقات هو العالقات بين 

جيش���ينا. وتم بناء هذه العالقة طوال س���نين باالس���تناد إلى العالقات 

الش���خصية والثقة والقدرة على التواصل. ولذلك كان مهما بالنسبة لي 

المجيء إلى هنا اليوم وااللتقاء مع طاقم قيادتك والبحث في التحديات 

الت���ي تحدثت عنها، ألنني واثق من أن الحل لهذه التحديات يكمن في 

التعاون بيننا. وأنا ملتزم بذلك ولهذا السبب أنا موجود هنا«. 

م���ن جانب���ه، ق���ال نتنياهو إنه »ف���ي الوقت ال���ذي تتزاي���د فيه قوة 

المتطرفين الس���نة بقيادة داعش من جهة، وقوة المتطرفين الش���يعة 

بقيادة إيران وأذرعها من الجهة األخرى، فإنهم يهددون الشرق األوسط 

كله، ولكنهم يهددون بصورة بارزة إس���رائيل أيضا. ونشرت إيران اآلن 

آالف الجنود ليس بعيدا عن حدودنا في الجوالن. وهناك جبهة مع حزب 

الله الذي يزودونه بأس���لحة فتاكة، كما أنهم يحاولون تس���ليح حماس 

والجهاد اإلسالمي بطائرات هجومية من دون طيار«.

وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن المباحثات التي أجراها دانفورد 

مع المسؤولين في إس���رائيل تمحورت باألساس حول الوجود العسكري 

الروس���ي في س���ورية وحول زيادة المساعدات العس���كرية األميركية 

إلسرائيل »كتعويض« عن االتفاق النووي مع إيران.  

وحضر دانفورد بداية المناورة العس���كرية الجوية الدولية »بلو فالغ« 

التي يش���ارك فيها الجيشان األميركي واإلس���رائيلي إلى جانب جيوش 

دول أخرى، وتستمر ألسبوعين. وتولي إسرائيل أهمية إستراتيجية عليا 

لزيارة دانفورد وتسعى من خالل ذلك إلى الحفاظ على العالقات األمنية 

م���ع الواليات المتحدة، خاصة في ظل التوت���ر في العالقات بين حكومة 

إسرائيل واإلدارة األميركية. 

وقال يعلون خالل لقائه مع دانفورد في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، 

إن »الواليات المتحدة وإس���رائيل تتقاس���مان قيما ومصالح مش���تركة. 

ونح���ن ننظر إلى العالق���ات بيننا على أنها إس���تراتيجية، بل هي حجر 

الزاوية ألمنن���ا القومي. ونحن نثمن االلتزام والتعاون بين مؤسس���اتنا 

األمنية ووكاالت االستخبارات. ونحن نؤمن أن علينا أن نكون في الجانب 

نفسه في كل ما يتعلق بالتطورات في الشرق األوسط. وفي وضع الشرق 

األوس���ط الحالي، كما نراه، فإن األمر الوحيد الثابت هو التغير، والعامل 

الوحيد المستقر هو انعدام االستقرار«. 

وتطرق دانف���ورد بالتلميح إلى توتر العالقات بي���ن اإلدارة األميركية 

والحكومة اإلس���رائيلية، وقال »إنني أعي أن���ه كان هناك صعود ونزول 

ف���ي العالقات العائلية، لكن العالقات العس���كرية بقيت قوية، وهي لم 

تتغير أبدا. وبودي أن أقول إنه طالما أنا بمنصبي س���تبقى هذه العالقة 

قوية. وأنا أتفق معك على أن التحديات التي نواجهها، سنعالجها معا. 

ولدي الثقة التي لديك بأننا سنتغلب عليها، وهذا سيكون بفضل عمل 

صعب، بجانب تخطيط وتفاهم مشتركين«. 

دعـــوة عــامــة
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« 

يدعوكم لحضور ندوة عن

 »اليمين االستيطاني: خلفياته، تأثيره ونفوذه 
في إسرائيل«   

يشارك فيها كل من:

أنطوان شلحت-  مدير وحدة المشهد اإلسرائيلي في مركز  

»مدار« 

 برهوم جرايسي، صحافي وباحث في »مدار« 

يدير الندوة: الكاتب مهند عبد الحميد  

وذلك يوم األحد الموافق 2015/10/25، في تمام الساعة 
الواحدة ظهرًا في مقر مركز »مدار« رام الله - الماصيون- 

بجانب وزارة التخطيط- عمارة ابن خلدون )ط 2(

رئيس أركان الجيش األميركي الجديد يزور إسرائيل 
لتأكيد العالقات القوية بين جيشي الدولتين

»مشروع قانون هستيرّي« 
يشمل توسيعًا خطيرا 
للصالحيات »األمنية« 

تراجع الخدمات في إسرائيل 
مقارنة بالدول المتطورة يقسم 

السكان إلى كتلتين
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نتنياهو: هدنة داخلية.               )إ.ب.أ(

كتب بالل ضاهر:

أمعنت حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين في القدس 

الش���رقية المحتلة، في أعقاب الهبة المتواصلة منذ ش���هر 

ف من القيود 
ّ
تقريبا، وأصدرت أوامر إلى قواتها األمنية تخف

على إطالق النار على المتظاهرين الفلس���طينيين، واتخذت 

إجراءات مشددة، بينها محاصرة األحياء الفلسطينية وإغالق 

مداخله���ا، إلى جانب اس���تمرار اس���تفزازات المس���توطنين 

والجماعات اليميني���ة المتطرفة وتك���رار االقتحامات للحرم 

القدسي. 

وأعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طوال 

هذه الفترة المتوترة أنه يس���عى إلى اس���تخدام المزيد من 

القوة المفرطة ضد الفلس���طينيين، وادعى أن الفلسطينيين 

يري���دون القضاء على إس���رائيل. وفي ه���ذه األثناء، وخاصة 

بعد إقامة ج���دار في حي جبل المكبر لعزل���ه عن باقي أنحاء 

المدينة، أشارت وسائل اإلعالم اإلس���رائيلية إلى أن القدس 

باتت »مقسمة« ولم تعد »موحدة«. 

إال أن ه���ذه الهبة أخذت تمتد إلى خ���ارج القدس، وهناك 

عمليات ضد المستوطنين وقوات األمن اإلسرائيلية ينفذها 

فلس���طينيون م���ن الضفة الغربي���ة، كما أن هن���اك عمليات 

ينفذها مواطنون عرب في إس���رائيل، إذ تبين أمس، االثنين، 

أن منف���ذ العملية في محطة الحاف���الت المركزية في مدينة 

بئر الس���بع، مساء أول من أمس، هو مهند العقبي، من عشيرة 

العقبي في النقب. 

والالفت في سياق هذه األوضاع أن المعارضة في إسرائيل 

ت���كاد تكون معدومة، بعد أن أعلن رئيس قائمة »المعس���كر 

الصهيوني«، إس���حق هيرتس���وغ، ورئيس حزب »يش عتيد« 

)يوجد مس���تقبل(، يائير لبيد، عن التأييد المطلق للخطوات 

القمعية التي تنفذها الحكومة، كما أنهما، وغيرهما، أطلقوا 

تصريحات منفلتة ضد الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. 

وق���ال الباح���ث المتخصص ف���ي القدس والعالق���ات بين 

اإلس���رائيليين والفلس���طينيين في المدينة، والمحاضر في 

قس���م العلوم السياس���ية في جامعة بار إيالن، البروفس���ور 

مناحي���م كالين، في مقابل���ة خاصة أجراها معه »المش���هد 

اإلسرائيلي«، إن »الوضع في القدس هو صراع بين مجموعتين 

إثنيتين، هما يهود إسرائيليون وعرب فلسطينيون. وبصورة 

أساسية، فإن سبب الوضع الحاصل في القدس هو عدم وجود 

حدود في المدينة. وعندما ال يكون هناك حدود، فإن الصراع 

ليس بين دولة وأخرى، وإنما بين أبناء الش���عبين. واألفراد من 

هذا الش���عب يقتلون األفراد من الشعب اآلخر، أو يصيبونهم 

بجراح أو يلحقون األذى بهم«.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: كذلك فإن أفراد قوات األمن 

اإلسرائيلية يقتلون الفلسطينيين.

كالين: »نع���م. لكن ما يحدث هو خصخص���ة القتل، وليس 

أفراد قوات الس���لطة المس���يطرة في المدينة فقط هم الذي 

يقتل���ون، وإنما ما يحدث هو أن مواطني���ن يقتلون مواطنين 

أيضا. فالسلطة تس���مح للمواطنين بقتل الفلسطينيين، من 

خالل إطالق النار عليهم. والوضع الحاصل هو مواجهة إثنية، 

وه���ي نوع من الح���رب األهلية تحت الحكم اإلس���رائيلي. فال 

يوجد حكم فلسطيني«.

)*( ف���ي الع���ام 1996 جرت »أح���داث النفق« ف���ي القدس، 

وعندها سارع نتنياهو، كرئيس حكومة حينذاك، إلى االلتقاء 

مع الرئيس الفلس���طيني في حينه، ياسر عرفات، وسعى إلى 

تهدئة الوضع وإنهاء األحداث. واليوم نتنياهو ينفذ خطوات 

وإجراءات تتمثل بتش���ديد العقوبات ويفرض قيودا جماعية 

على الفلس���طينيين في القدس، وعملي���ا فإنه يغذي التوتر 

األمني. ما الذي تغير بين 1996 و2015؟

كالي���ن: »في حينه كانت هناك وحدة فلس���طينية، وكانت 

سلطة فلسطينية حاولت تهدئة الوضع. والمواجهة كانت بين 

الجيش اإلس���رائيلي وقوات فلسطينية. اليوم ال توجد سلطة 

فلس���طينية واحدة وال توجد قيادة فلس���طينية في القدس 

اليوم، ال يوجد ’بيت الش���رق’ وال فيصل الحسيني. وإسرائيل 

ال تسمح بوجود أو نمو قيادة فلسطينية في القدس. ونتيجة 

لذلك توجد في القدس حالة الفرد في الجانب الفلس���طيني. 

ونتنياهو يمارس القوة ضد الفلس���طينيين كمجموعة أفراد، 

معتبرا أن المجموعة توقف الف���رد الذي يريد تنفيذ عملية. 

لكن هذا لن ينجح«.

)*( ما الذي يريد تحقيقه نتنياهو وحكومته، إلى أين يريد 

أن يصل؟

كالي���ن: »نتنياه���و يعتقد أنه س���ينجح ف���ي التغلب على 

اإلرهاب، أو األنصار، بواسطة عقوبات جارفة ومكثفة وممارسة 

القوة وأن الوضع س���يعود كما كان. وهو ال يعتقد أنه ينبغي 

تغيير الوضع في القدس«.

)*( هذه أوهام برأيي.

كالي���ن: »وبرأيي أيضا. الواقع في الق���دس تغير، وال يمكن 

العودة إلى الوضع الس���ابق. ينبغي التفكي���ر قدما، وأعتقد 

أن هناك حاجة لمؤسس���ات وقيادة سياس���ية فلس���طينية 

في الق���دس، وبعد ذلك يج���ب أن نوافق عل���ى انفصال بين 

المجموعتين، اإلسرائيلية والفلسطينية«.

)*( يتحدث العديد من المحللين اإلسرائيليين، مؤخرا، عن 

وجوب انسحاب إسرائيل من األحياء الفلسطينية في القدس، 

باستثناء البلدة القديمة، وأنه يجب »تقسيم« المدينة. هل 

هذه ظاهرة إسرائيلية جديدة؟

كالين: »بالنس���بة ألولئك الذين كانوا يتحدثون عن وحدة 

القدس، فإن هذه ظاهرة جديدة. وكل من أجرى محادثات مع 

الفلسطينيين، مع منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات وأبو 

مازن، يعلم أنه ال توجد طريقة أفضل أو أقل سوءا من تقسيم 

القدس بين دولتين وإلى مدينتين. لكن اليمين اإلسرائيلي 

ال���ذي عارض هذا األمر دائما، يدرك فج���أة أن الوضع الحالي، 

حيث السيطرة اإلس���رائيلية على القدس الشرقية كلها، هو 

إش���كالي. الوضع اآلن أش���به بحرب أهلية كتلك الدائرة في 

البلق���ان، وكما يحدث في س���راييفو، أي أن هناك مجتمعين 

متداخ���الن ببعضهما، ويوج���د بينهما توت���ر قومي، وهذه 

حال���ة ال يمكن أن تبقى من دون أن ينفجر الوضع. والالفت أن 

السياسيين اإلس���رائيليين من أحزاب الوسط يعتقدون أنه 

بممارس���ة قوة أكبر سيعيدون الهدوء إلى المدينة، لكن هذا 

االعتقاد في األمد البعيد هو وهم وليس أكثر من ذلك«.

)*( يب���دو أن الوضع أخطر مما يعتق���د البعض. فقد تبين 

أن منفذ عملية بئر الس���بع )أول من أمس األحد( هو عربي من 

النقب ومواطن في إسرائيل. ماذا يعني ذلك؟

كالين: »منذ العام 2000 لم يعد الصراع يدور حول الحدود، 

وإنما هو صراع بين مجموعتين إثنيتين، والفلسطينيون في 

إسرائيل هم جزء من المجموعة اإلثنية الفلسطينية، ولذلك 

ش���هدنا في العام 2000 خروج الفلس���طينيين إلى الشوارع 

للتظاهر، ف���ي المدن المختلطة والجليل والنقب. وش���اهدنا 

مظاهرات كهذه في كل الحروب في غزة. وتمارس إس���رائيل 

ضد البدو في النقب أس���اليب ش���بيهة بتلك التي تمارسها 

في غ���ور األردن. أي أن���ه بغياب حدود ووجود مس���توطنات، 

وعدد المس���توطنين أكثر من 600 ألف في األراضي المحتلة 

العام 1967، فإن النزعة الفلس���طينية والصراع ينتقالن إلى 

الداخل الفلسطيني أيضا، أي إلى داخل إسرائيل. وأعتقد أن 

الوضع ال يمكن أن يكون مختلفا عن هذا الوصف. وهذا يحدث 

منذ العام 2000 بس���بب سياس���ة حكومات إس���رائيل. ويرى 

الجمهور اإلس���رائيلي وحكومات إسرائيل منذ العام 2000 أن 

الفلسطيني هو ابن لمجموعة إثنية عدوة. ورغم أن إسرائيل 

تتعامل مع البدو في النقب أو الفلس���طينيين في يافا وحيفا 

وعكا بشكل مختلف قليال عن تعاملها مع الفلسطينيين في 

الضفة الغربية والقدس، لكن اإلس���رائيليين يرون بهم جزءا 

من الفلس���طينيين، كما أن الفلس���طينيين في الداخل يرون 

بأنفسهم فلسطينيين، ولذلك فإن هذا صراع إثني. ومشكلة 

اليهود في إس���رائيل هي أكبر مما يعتقدون هم أنفسهم، 

ولهذا السبب يكتسب موضوع الحدود أهمية كبيرة. ينبغي 

وضع حدود من أجل أن يتحول الصراع إلى صراع على الحدود 

وليس إلى صراع إثني«.

)*( يتح���دث البعض في إس���رائيل عن تح���ول الصراع إلى 

صراع ديني وليس قوميا. ماذا يعني ذلك؟

كالي���ن: »هذا صراع قوم���ي يوجد داخل���ه عنصر ديني. 

والعنصر الديني يشعل الصراع القومي بشكل أقوى. ودعنا 

نأخذ الجانب اليه���ودي في جبل الهي���كل. فالمجموعات 

الديني���ة القومي���ة التي حولت جب���ل الهي���كل، أو الحرم 

الشريف، إلى مركز هويتها، فإنها بذلك حولته إلى هوية 

دينية – قومي���ة، ليس فقط دينية، بل ه���ي قومية أكثر 

منها دينية. وهناك مجموعة صغيرة جدا داخل الجمهور 

الديني – القومي تري���د فعال بناء الهيكل. واآلخرون يرون 

به كمرك���ز للهوية الدينية – القومية – اليهودية. ولذلك 

هم يريدون أن تتبنى الدول���ة موقفهم. وعلي أن أقول إن 

تقريرا، شاركت في كتابته، وصدر عن منظمة ’عير عاميم« 

الحقوقية، قبل عام ونصف العام، أثبتنا من خالله العالقة 

بين حكم اليمين في إسرائيل وبين حركات الهيكل. وقلنا 

للسلطة إن عليها أن توقف هذه العالقة. لكنهم لم يرغبوا 

بسماعنا«.

)*( المعارض���ة ف���ي إس���رائيل، خاصة قائمة »المعس���كر 

الصهيون���ي« وحزب »يش عتي���د«، منفلتة ف���ي التحريض 

مث���ل االئتالف تماما، وتحرض على الس���لطة الفلس���طينية 

والفلس���طينيين عموما، رغم أن األح���داث الحالية جارية في 

القدس الواقعة تحت االحتالل والسيطرة اإلسرائيلية وليس 

في الضفة الغربية. ما رأيك في دور المعارضة؟

كالين: »المعارضة في إس���رائيل، وخاصة الحزبين اللذين 

ذكرتهم���ا، عب���ارة عن مجموع���ة من الجهل���ة، وتنقصهم 

معلوم���ات كثيرة حول كيف تبدو الق���دس وحول ما يجري 

فيها. هؤالء يريدون كسب تأييد شعبي من خالل إظهارهم 

مواقف يمينية. وهذه كارثة كبيرة. فهم ليس���وا معارضة، 

وإنما هم ليكود ب. وعملي���ا فإن االئتالف وهذه المعارضة 

يش���كالن ائتالفا واح���دا موحدا، ولكنه يس���تند إلى جهل 

مطبق«.

مقابلة خاصة مع المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة بار إيالن

»المـشـهـد اإلســـرائـيـلـي«: الـبـروفـســور منـــاحيم كـــاليــن لـ
الواقع في القدس تغّير وال يمكن العودة إلى الوضع السابق!

* المعارضة في إسرائيل وخاصة »المعسكر الصهيوني« و»جيش عتيد« عبارة عن مجموعة من الجهلة *

كتب برهوم جرايسي:

افتتح الكنيست اإلسرائيلي األسبوع الماضي دورته الشتوية 

وستستمر ستة أش���هر، وعلى رأس جدول أعمالها في المرحلة 

األولى، اق���رار الموازنة العامة للعامين الج���اري والمقبل 2016. 

ومن المتوق���ع أن تنجز الحكومة ه���ذه المهمة حتى منتصف 

الشهر المقبل، لينتقل الكنيست إلى مسار التشريعات األوسع، 

التي من المفترض أن تكش���ف عن تصدعات في االئتالف الذي 

يق���وده نتنياهو. إال أن تدهور األوضاع األمنية، الذي طغى على 

الخطاب البرلماني في األسبوع األول، غّيب الفوارق بين االئتالف 

والمعارضة الصهيونية، ما ش���ّجع نتنياهو للدعوة إلى توسيع 

ائتالفه، على األقل بضم كتلة »المعس���كر الصهيوني«، وليس 

مضمونا أن تت���م خطوة كهذه، ولكن نتنياه���و ضمن من جّراء 

تدهور األوضاع األمنية تأجيال لسلس���لة من األزمات المفترضة 

في ائتالفه الحاكم.

ويذك���ر أن ائتالف نتنياه���و ما زال يرتكز عل���ى 61 نائبا من 

أصل 120 نائبا، وهذه األغلبية الهش���ة تجعل االئتالف مع كامل 

وزرائ���ه ونوابه في حالة طوارئ، ف���ي التصويت على المواضيع 

الخالفي���ة، وتل���زم الوزراء ب���أن يبقوا مجندين لدخ���ول الهيئة 

العامة للكنيست في كل لحظة. ومثل هذه الوضعية، برغم أنها 

ليس���ت األولى في تاريخ الكنيس���ت، فإنها ُمتعبة ألي حكومة، 

ولم تصمد أي من الحكومات طويال بأغلبية كهذه.

وسعت حكومة نتنياهو للتحرر قليال من هذا العبء البرلماني، 

إذ دخل حيز التنفيذ القانون الذي أقر في ش���هر تموز الماضي، 

وُس���مي »القانون النرويجي جزئيا«، وحسب القانون النرويجي، 

يحق لكل وزير أن يستقيل من عضوية البرلمان، ويدخل مكانه 

التالي في القائمة االنتخابية. وفي حال استقال الوزير أو أنهى 

عمله ألي س���بب آخر، يحق له العودة إلى البرلمان، مقابل خروج 

النائب الذي دخل مكانه. وقد أقر الكنيس���ت مثل هذا القانون، 

ولكن���ه يطّبق على وزي���ر واحد فقط من كل كتلة مش���اركة في 

االئتالف، ع���دد أعضائها حتى 12 نائبا، كي ال يش���مل القانون 

كتلة مث���ل حزب الليكود. والهدف هو اختص���ار االنتقاد لهذا 

القانون، الذي س���يكلف عند تطبيقه كليا ماليين الدوالرات في 

الوالية البرلمانية.

واله���دف من تطبي���ق القانون ضم���ان أربعة ن���واب ائتالف 

يكون���ون محرري���ن من المهم���ات الوزارية، ويتفرغ���ون للعمل 

البرلمان���ي الداخل���ي. وحتى األس���بوع الماضي، اس���تقال من 

عضوية الكنيست وزير التربية والتعليم، رئيس تحالف أحزاب 

المس���توطنين »البيت اليهودي«، نفتالي بينيت. ومن المتوقع 

أن يتخ���ذ الخطوة ذاته���ا ثالثة وزراء آخرون من كتل »ش���اس« 

و«كوالنو )كلنا(« و»يهدوت هتوراة«.

وكما قلنا هنا، عند اختتام الدورة الصيفية، فإنه بعد االنتهاء 

من اقرار الموازنة العامة، س���يبدأ الكنيس���ت عمله التشريعي 

العام، وهنا س���تبدأ لعبة ش���د الحبل بين المعارضة واالئتالف 

بوتيرة أقوى مما كانت في الدورة الصيفية. وفي تلك المرحلة، 

مت التجربة، ستبدأ في الظهور الخالفات الداخلية بين 
ّ
وكما عل

بات االئت���الف، فالتناقضات بين أطراف االئتالف ليس���ت 
ّ
مرك

س���هلة، خاصة في موضوعين مركزيين: أواًل، سلس���لة قوانين 

تتعلق بعالقة الدين بالدولة، ومس���عى كتلتي »الحريديم« إلى 

ضمان قيود دينية أشد في موضوع »الحالل«، ومكانة المؤسسة 

الدينية العلي���ا. وثانيا، محاولة نتنياهو تقويض جهاز القضاء 

من خ���الل قانون يحد من صالحي���ات المحكمة العليا في نقض 

قوانين.

وف���ي كال الموضوعي���ن، تقف كتلة »كوالنو« بزعامة موش���يه 

كحل���ون بموقف مناقض لكت���ل االئتالف األرب���ع الباقية، إذ أن 

»كوالن���و« يمث���ل موقف اليمي���ن األيديولوج���ي القديم، الذي 

يسعى للحفاظ على »أسس الدولة التقليدية«، مثل استقاللية 

جهاز القضاء، وابق���اء حيز حركة للعلمانيي���ن والتيار الديني 

الليبرالي.

كذلك فإن كتلة »البيت اليهودي« االستيطانية هي أيضا كما 

م بواقع استبعاد قانون »دولة القومية اليهودية« 
ّ
يبدو لم تسل

ع���ن أجندة الكنيس���ت ف���ي ال���دورة الحالية، إرض���اء لكتلتي 

»الحريدي���م« ولكتلة »كوالنو« التي تتخذ موقفا يمينيا تقليديا 

من هذا القانون إذ تعتبره قانونا زائدا وأنه س���يثير قالقل في 

عالقات إس���رائيل مع يه���ود العالم. ورأينا م���ع افتتاح الدورة 

الش���توية محاولة رئيس لجنة القانون والدس���تور البرلمانية، 

نيسان سلوميانسكي، من كتلة »البيت اليهودي«، أن يطلب من 

الحكومة دعم قانون »التشريع العبري«، الذي يطلب من الجهاز 

القضائي اعتماد الش���رائع الدينية اليهودية، في حال ظهرت 

أي ثغرة في أح���د القوانين، أو غياب قوانين وأحكام لقضايا ما. 

وه���ذا هو أحد بن���ود قانون »دولة القومي���ة اليهودية«، كما أن 

ه���ذا البند هو أحد أبرز البنود الخالفي���ة الداخلية بين االحزاب 

الصهيونية والدينية.

ويع���رف نتنياهو، واعتمادا على تجارب الماضي، أنه في حال 

لم ينجح في توس���يع قاعدة حكومته االئتالفية، فإنه سينهي 

الدورة الش���توية بتع���ب، وظهور ش���رخ واضح ف���ي االئتالف 

الحكومي، الذي سيبدأ في حينه باالستعداد إلقرار موازنة العام 

2017، إن لم يكن لعامين، وهنا ستتأجج الخالفات في االئتالف 

أكثر، وعلى أساس هذا الس���يناريو تكثر التوقعات بأن حكومة 

نتنياه���و الحالية، وف���ي حال بقيت على ش���كلها الحالي، فمن 

الصع���ب عليها أن تنهي الع���ام المقبل- 2016- من دون اإلعالن 

عن انتخابات مبكرة.

الهّبة الفلسطينية واالئتالف
إذا اعتمدن���ا م���ا يقول���ه عدد م���ن المحللين اإلس���رائيليين، 

فإن الهّبة الفلس���طينية من المفروض أنها ل���م تفاجئ كثيرا 

المؤسسة اإلس���رائيلية بأذرعها السياس���ية والعسكرية، فقد 

كان له���ذا الكثير م���ن المؤش���رات التي بادرت لها إس���رائيل 

بنفسها، وعلى رأسها االجراءات والتقييدات في الحرم القدسي 

الش���ريف، ولك���ن ليس وحدها ب���ل تضييق الخن���اق أكثر على 

أهالي القدس المحتلة، زاد من منس���وب االحتقان في الش���ارع 

الفلسطيني. 

ويق���ول المحلل العس���كري في صحيفة »هآرت���س«، عاموس 

هرئي���ل، إن نتنياهو س���مع تحذيرات في الكثي���ر من األبحاث، 

ولكنه لم يفعل ش���يئا، لمعالجة المتوقع قبل حدوثه، وبش���كل 

خ���اص مطلب تقييد حرك���ة اليهود في جبل الهي���كل )الحرم 

القدس���ي(. لكن من المؤكد أن حجم الهّبة فاجأ إسرائيل، خاصة 

العمليات الفردية.

الس���ؤال الذي يخيف نتنياه���و أكثر من أي س���ؤال آخر، هو 

مس���اءلة الجمهور اإلسرائيلي له: »بعد ست سنوات من حكمك، 

أي أم���ان حققه لنا التطرف اليميني؟«. وأمام س���ؤال افتراضي 

كهذا، نس���تطيع القول إن نتنياه���و وحكومته حصال على دعم 

مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اإلسرائيلي

تدهور األوضاع األمنية والميزانية يؤجالن أزمات حكومة نتنياهو!
*أجواء التدهور األمني طغت على أجندة الكنيست في األسبوع األول *تأجيل األزمات ال يعني زوالها ونتنياهو حاول استثمار األوضاع لتوسيع ائتالفه

الحكومي *حسابات كتل المعارضة الثالث »المعسكر الصهيوني« و»يوجد مستقبل« و»إسرائيل بيتنا« ما تزال قائمة وتبقي عراقيل توسيع االئتالف*

فلس���طينية، وإذا ما قرر هيرتسوغ القبول بهذا، فإنه يستطيع 

أن يكون ش���ريكا، ألن كتلة »البيت اليه���ودي« )بزعامة بينيت( 

ترفض تغيير برنامج الحكومة.

وعل���ى الرغم م���ن تدهور األوض���اع األمنية، فإن الحس���ابات 

الحزبية بين ربح وخس���ارة من توس���يع االئتالف الحاكم ما تزال 

قائمة، وهي كما يلي:

»المعس���كر الصهيون���ي«: وه���و التحالف المع���ارض األكبر، 

من 24 مقع���دا، ويضم حزبي »العمل« و«الحرك���ة«، فدخوله إلى 

الحكومة س���يقضي على احتمال أن يكون منافس���ا على الحكم 

في االنتخابات البرلمانية المقبلة، كما أنه س���ُيحدث شرخا في 

داخ���ل حزب »العم���ل«. زد على هذا، فإن نتنياهو ال يس���تطيع 

ضم »المعس���كر الصهيوني«، والحفاظ على التركيبة الحكومية 

الحالية، بما فيه توزيع الحقائب المركزية. وكما قال بينيت فإن 

كتلته س���تكون خارج ائتالف كهذا، في حال دخل »المعس���كر 

الصهيوني«.

لكن خروج »البيت اليهودي« ال يعني استبعاد الصراع الداخلي 

في حكومة »الليكود«- »العمل« االفتراضية، ألن الصراع سيكون 

ح���ادا بين هذين الحزبي���ن، ويعرف »العمل« بأنه ال يس���تطيع 

التعايش مع كتلة »الليكود« في وضعيتها اليمينية المتطرفة 

حاليا، في قضايا إسرائيلية داخلية.

»يوج���د مس���تقبل«: رغ���م كل التصريح���ات اليمينية التي 

يطرحها زعيم حزب »يوجد مستقبل« يائير لبيد، ورغم أنه أثبت 

توافقه مع تحالف المستوطنين في حكومة نتنياهو السابقة، 

إال أن دخول���ه إل���ى الحكومة يواجه »فيت���و« كتلتي المتدينين 

المتزمتي���ن »الحريديم«، على ضوء سلس���لة االج���راءات التي 

بادر لها لبي���د في الحكومة الس���ابقة، لتقليص ميزانيات هذا 

الجمهور ومؤسساته، وأيضا لكونه هو بذاته فرض »فيتو« على 

انضمام كتلتي »الحريديم« إلى الحكومة.

وعلى الرغم من توق لبيد، الذي ال يجاهر به، لدخول الحكومة، 

فه���و يعرف أن انضمامه إلى حكوم���ة فيها كتلتا »الحريديم«، 

س���يجعله أضعف في الش���ارع مما ه���و اآلن حاليا. وبالنس���بة 

لنتنياهو، فإنه في مقياس اإلخالص س���يكون أفضل له الحفاظ 

على الحريديم، مقابل »يوجد مستقبل«.

»يسرائيل بيتينو«: في السياق الطبيعي لمنسوب التطرف في 

حكومة نتنياهو الحالية، ال ُبد من أن يكون »يس���رائيل بيتينو« 

وزعيمه األوحد أفيغ���دور ليبرمان في داخل الحكومة، وحتى أن 

حقيب���ة »الخارجية« في انتظاره، وهي في عهدة نتنياهو حتى 

اآلن. ولكن حس���ابات ليبرمان تتعلق بمس���تقبل بقاء حزبه على 

الس���احة بعد االنتخابات المقبل���ة. فتمثيله البرلماني هبط من 

11 نائب���ا إلى 6 ن���واب، وقبل دورتين كانت كتلت���ه من 15 نائبا. 

وبشخصيته المعروفة، كمن يعلن أنه سيأتي ذات يوم ويكون 

رئيس حكوم���ة، فإن ليبرمان ال يقبل أن يكون هامش���يا في أي 

حكوم���ة يدخل اليها، ونظرا لحجم كتلته رأى ليبرمان أن تأثيره 

لن يكون بنف���س القدر الذي كان في حكومات س���ابقة، ولهذا 

اختار أن يبقى في المعارضة، تحت شعار معارضته لالتفاقيات 

الت���ي أبرمت بين ح���زب »الليكود« وكتلت���ي »الحريديم«، التي 

أع���ادت الميزانيات الضخمة لمؤسس���اتهم، واألهم من ناحية 

ليبرمان الغ���اء القانون الذي يلزم ش���بان »الحريديم« بالخدمة 

العسكرية االلزامية.

وكما ذكر ف���ي معالجة خاصة في »المش���هد اإلس���رائيلي«، 

فإن ليبرمان وبعد أن فق���د غالبية جمهور المهاجرين »الجدد«، 

وواجه انهيارا أكبر في المس���توطنات، فإنه بات يسعى للوصل 

إلى ش���ريحة يمينية متشددة، ترفض مشاركة »الحريديم« في 

الحكم، لتكون قاعدة جديدة له في االنتخابات المقبلة.

وفي الظروف القائمة، وإذا ما اش���تد تدهور األوضاع األمنية، 

فربم���ا يقرر ليبرم���ان تغيي���ر حس���اباته، خاص���ة حينما رأى 

استطالعين يبش���رانه بارتفاع شعبيته كمن هو »قادر على حل 

القضاي���ا األمنية«، وأن يدخل لالئت���الف الحاكم، ولكن ليبرمان 

س���يكون »الول���د الع���اق« في حكوم���ة كهذه، وسيس���عى إلى 

اث���ارة الخالفات ف���ي الكثير من الجوانب، وفرض ش���روط إلقرار 

أش���رس القوانين العنصرية، التي ق���د تلقى معارضة من كتل 

»الحريديم« و«كوالنو«.

ليس متوقعا »بهذه الدرجة من الس���خاء«، من رئيس أكبر حزب 

معارض، رئيس حزب »العمل« إس���حق هيرتس���وغ، الذي يرأس 

أيضا تحالف »المعس���كر الصهيوني« مع حزب »الحركة« بزعامة 

تسيبي ليفني. ومثله أيضا رئيس حزب »يوجد مستقبل« يائير 

لبيد المعارض.

فقد أطلق هيرتس���وغ سلس���لة من التصريح���ات، التي ظهر 

فيه���ا أن���ه يلتف عل���ى نتنياهو يمين���ا، رغم كل م���ا قاله عن 

ضرورة اس���تئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. فقد دعا 

هيرتس���وغ إلى اتخاذ اجراءات في غاية التطرف، وعلى رأسها 

فرض اغ���الق كامل على الضفة المحتلة إل���ى حين تهدأ الهّبة 

الفلس���طينية. وهو مطل���ب رفضته األجهزة العس���كرية على 

مختلف تس���مياتها. وكذا أيضا رئيس حزب »يوجد مس���تقبل« 

يائير لبيد، الذي شجع االعدامات الميدانية.

أما زعيم كتلة المعارضة »يسرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا(« 

أفيغ���دور ليبرمان، فقد هاجم نتنياه���و وحكومته، في اقصى 

زوايا اليمين تطرفا، فقد دعا إلى ش���ن عدوان عس���كري واس���ع 

النطاق على الضفة وقطاع غزة، ودعا اليهود إلى مقاطعة أسواق 

فلسطينيي الداخل، األمر الذي رفع شعبيته من 3% إلى 4% في 

أجواء االنتخابات البرلمانية إلى 22% في استطالعين للرأي نشرا 

في االسبوع الماضي.

دعوة نتنياهو والواقع
في المنظور اإلس���رائيلي الداخلي، فإن إسحق هيرتسوغ أراد 

الظهور بمظهر »المس���ؤول الذي ينافس على الحكم«، بصيغة 

»إس���رائيل موّحدة ف���ي وجه األع���داء«، إال أنه لم يق���رأ الواقع 

الميداني اإلس���رائيلي بما يتعلق بالتيار الذي يمثله، حس���ب 

التعريف اإلس���رائيلي »وس���ط- يس���ار صهيوني«، الذي حسب 

اس���تطالع صحيف���ة »معاريف« ف���ي نهاية األس���بوع الماضي، 

يرف���ض بأغلبيته انضم���ام كتلة »المعس���كر الصهيوني« إلى 

الحكومة. وكانت »معاريف« قد أش���ارت في عرضها لالستطالع، 

إل���ى أنه أجري ف���ي أكثر األيام توت���را، ولهذا ف���إن التوتر قد 

انعكس أيضا على أجوبة المستطلعين، بمعنى أنه في السياق 

اإلسرائيلي تكون األجوبة أكثر يمينية، ورغم هذا، فإن الغالبية 

من جمهور »وس���ط- يس���ار صهيون���ي«، 56%، رفضت انضمام 

»المعس���كر الصهيوني« إلى حكومة نتنياهو، في حين أن %46 

من اجمالي المستطلعين أيدوا انضماما كهذا. 

وليس هذا فحسب، بل إن هيرتسوغ رأى نفسه متخلفا في الرد 

على س���ؤال: من هو األكثر مالءمة لقيادة حزب »العمل«، وجاءت 

نتائج االس���تطالع، على مستوى جمهور »وسط- يسار« كالتالي: 

24% رئيسة حزب »العمل« السابقة النائبة شيلي يحيموفيتش، 

23% هيرتس���وغ، 16% رئي���س أركان الجي���ش األس���بق غابي 

أشكنازي الذي ُيطرح اسمه كمن سيدخل السياسة، وخاصة إلى 

حزب »العمل«، و6% لرئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي.

وف���ي الواقع، ف���إن رفض فك���رة نتنياهو جاءت على لس���ان 

هيرتس���وغ، قبل ظهور نتائج االس���تطالع، إذ رفض هيرتسوغ 

دع���وة نتنياهو، ومثله فعلت ش���خصيات أخ���رى في حزبه، من 

بينه���م ش���يلي يحيموفيت���ش. ولكن م���ن ناحية أخ���رى، فإن 

ش���ريك نتنياهو في الحكوم���ة، زعيم تحالف المس���توطنين، 

نفتال���ي بينيت، هو أيضا أعرب عن معارضته لضم »المعس���كر 

الصهيون���ي«. وق���ال بينيت في حدي���ث إلذاع���ة الجيش في 

األسبوع الماضي، إن برنامج الحكومة الحالية يرفض اقامة دولة 
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إسرائيل: من عسكرة إلى عسكرة.                       )إ.ب.أ(

»القدس غدت مقسمة 
إلى مدينتين ولم تكن 

موحدة أبًدا«!

مع اس���تمرار الهّبة الش���عبية الفلس���طينية 

وخاص���ة في الق���دس المحتلة ب���ات هناك في 

أوساط أغلب المحللين اإلسرائيليين إجماع على 

أن القدس غدت مقس���مة فعال، وبرز هذا بعدما 

وضعت ق���وات االحتالل المكعبات اإلس���منتية 

عن���د مداخل األحياء الفلس���طينية في القدس 

الش���رقية، وعقب توقف سكان القدس الغربية 

اليه���ود والمس���توطنين عن الم���رور في هذه 

األحياء.

وكتب المحلل العس���كري في القناة العاشرة 

للتلفزيون اإلسرائيلي، ألون بن دافيد، في مقاله 

األسبوعي في صحيفة »معاريف«، أن »إسرائيل 

بحماقتها ضمت إلى داخل مسار الجدار الفاصل 

250 أل���ف فلس���طيني. ويكفي بضع عش���رات 

مخربي���ن منهم كي يثي���روا أعصابنا ويقوضوا 

ش���عورنا جميعا باألمن«، وشدد على أن »طوقا أو 

إغالقا لن يوقف إرهاب هؤالء العشرات«.

ودعا ب���ن دافيد إل���ى بناء جدار ع���ازل داخل 

القدس، وأكد أن »جبل المكبر وشعفاط لم يكونا 

ول���ن يكونا جزءا ال يتجزأ من إس���رائيل«. ويبدو 

أن الهبة جعلت هذه المحلل، وغيره، يس���توعب 

أمورا ما كان سيس���توعبها من دون هذه الهبة، 

وكتب أنه حتى لو كان اآلالف من سكان القدس 

الش���رقية »يت���م تش���غيلهم ف���ي هداس���ا أو 

السفريات في القدس، فإن هواهم فلسطيني، 

وس���يكون هن���اك ما يكف���ي م���ن المتطوعين 

لتنفيذ عمليات، خاصة عندما يكون األمر سهال 

بهذا الشكل«.

وأردف أن »من يصر على إبقاء القدس ’موحدة’ 

عليه أن يعترف بثمن اإلرهاب الذي ستس���تمر 

ه���ذه المدينة بدفعه إلى أن يتم الفصل فيها. 

ومن يريد الس���يطرة عل���ى راس العامود وكفر 

عق���ب إلى أب���د اآلبدين، عليه ف���ي مرحلة ما أن 

يتنازل عن المكانة الهجينة لس���كان ش���رقي 

القدس حامل���ي بطاقات الهوية اإلس���رائيلية 

فيما يتعلق بالحق في االنتخاب. ومن يدعي أن 

الصهيونية ستس���تفيد من استمرار السيطرة 

على صور باهر والعيس���وية، مدع���و إلى تخّيل 

نتائج االنتخابات لرئاس���ة بلدي���ة القدس بعد 

عدة سنوات«.

وتساءلت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة 

»يديع���وت أحرون���وت«، س���يما كدم���ون، حول 

المكعبات اإلس���منتية والحواج���ز في القدس، 

فقالت »ما هي هذه ’األطواق المتنفس���ة’ التي 

أقيمت هذا األسبوع إن لم تكن محطات حدودية 

تقس���م العاصمة بين غرب وش���رق، إلى مدينة 

إسرائيلية وأخرى فلسطينية«؟.

وأضاف���ت أن »هذه المدينة ل���م تكن موحدة 

أبدا، وتوحيده���ا االصطناع���ي وفنتازيا جنون 

العظم���ة لدى م���ن ل���م يكتفوا بض���م األماكن 

المقدس���ة لليهود )البل���دة القديمة(، جعالهم 

يضيف���ون عش���رات األحياء والق���رى ومخيمات 

الالجئي���ن، الذين يزيد عدد س���كانها عن 300 

ألف...«.

وانتقدت هذه المحللة استمرار تمسك رئيس 

الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكذلك 

إس���حق هرتس���وغ، ورئيس  المعارضة،  رئيس 

ح���زب »ييش عتيد«، يائير لبيد، »بهذه المقولة 

الكاذبة حول القدس الموحدة، ومعناها الكاذب 

هو ضم 28 قرية فلس���طينية لم تكن تش���كل 

القدس أبدا«.

وف���ي س���ياق هب���ة الق���دس، لف���ت المحلل 

العس���كري في صحيف���ة »هآرت���س«، عاموس 

هرئيل، إلى أن جميع الخبراء اإلس���رائيليين في 

الشؤون الفلس���طينية، في األكاديميا وأجهزة 

األمن، ل���م يتوقعوا هبة المقدس���يين الحالية، 

ا، 
ً
وأن »م���ا ل���م يتم توقع���ه، ولم ُيفه���م إطالق

ه���و كيف أن الش���بان ف���ي القدس الش���رقية، 

وغالبيتهم دون سن العش���رين عاما، ويحملون 

بطاقات الهوية اإلسرائيلية ويتحدثون العبرية 

بصورة جي���دة، أخذوا زمام المبادرة واس���تمروا 

في شن الهجمات، يوما تلو اآلخر، على مواطنين 

وأف���راد ش���رطة، وذلك برغم علمه���م األكيد أن 

ثم���ة احتماال كبيرا ألن يطلق���وا النار عليهم أو 

يضربوه���م حت���ى الموت خالل دقائ���ق بعد أن 

يستلوا السكين«.  

وتابع هرئيل: بعد أسبوعين من نشوب موجة 

العن���ف الحالية، ب���دأت معالمه���ا العامة في 

التبلور. إن القدس الشرقية هي الصانع المركزي 

للمواجهات. فحولها، وخصوصًا بسبب المخاوف 

الفلسطينية من خطوات إس���رائيلية من طرف 

واحد في الحرم القدس���ي، نش���ب العنف. ومن 

القدس الشرقية ال يزال يخرج معظم المخربين 

لتنفيذ عمليات طع���ن ودهس. والدور القيادي 

للقدس في المواجهة فاجأ رجال االس���تخبارات 

ومختلف الخبراء في الشؤون الفلسطينية. وقد 

كان بي���ن ه���ؤالء َمن توقع نش���وب احتجاجات. 

كان بينهم م���ن فهم مغزى الغض���ب الكامن، 

المتراك���م، ف���ي صف���وف الفلس���طينيين بعد 

حوالي خمس���ة عقود من االحتالل اإلس���رائيلي 

في ضوء مشاعر انعدام المخرج التام، السياسي 

واالقتصادي.

وأكد أنه مع نهاية األسبوع الثاني من الهّبة، 

لم تعد المؤسس���ة األمنية مستعّدة للمجازفة 

بإص���دار تاريخ يمك���ن تقدي���ره لنهايته. كما 

أصبح واضًحا لقادتها أن أمورًا أساس���ية تغّيرت 

عل���ى األرض وأن مصاعب كثي���رة متوقعة قبل 

العودة إلى الهدوء النسبي.

كتب سليم سالمة:

تعك���ف لجنة الدس���تور، القانون والقضاء التابعة للكنيس���ت، 

هذه األيام، على إعداد مشروع القانون الجديد المسمى »قانون 

مكافح���ة اإلرهاب« للقراءتين الثاني���ة والثالثة إلقراره نهائيا، 

بعد أن كانت الهيئة الموس���عة للكنيس���ت قد أقّرته بالقراءة 

األولى، فجر يوم الثالث من أيلول 2015، بتأييد 45 عضو كنيست 

مقابل معارضة 14 عضوا. 

واقت���راح القانون الجديد ه���ذا يزيد ويوّس���ع، بصورة كبيرة 

جدا، من صالحيات الدولة )المؤسس���ات والس���لطات الحكومية 

المختص���ة( ف���ي كل م���ا يتعل���ق ب�«مكافحة اإلره���اب«، فضال 

عن التوس���يع المقل���ق للمصطلحات المس���تخدمة في تعريف 

»اإلره���اب« وتوصيفاته القانوني���ة والعقوبات المفروضة  على 

مخالفاته. 

وكانت وزيرة العدل الحالية، أييلت ش���اكيد، عرضت مش���روع 

القان���ون الجديد مّدعية بأن���ه »يأتي لتزويد س���لطات تطبيق 

القانون بالقدر األكبر م���ن األدوات الالزمة اليوم لضمان نجاعة 

قص���وى في محاربة اإلرهاب، تنظيماته المختلفة، وأنش���طتها 

المتزايدة، ومحاربة مصادر التمويل التي تتيح هذه األنشطة«! 

وقالت ش���اكيد، في معرض عرضها مشروع القانون على الهيئة 

العامة للكنيس���ت: »يحاول اإلرهاب تقس���يمنا إلى معسكرات 

مختلف���ة، لكننا موحدون ف���ي حربنا ضد اإلره���اب، ال يمين وال 

يس���ار، ال معسكرات وال فئويات... إنها حربنا جميعا ولزام علينا 

أن ننتصر فيها. إنها حرب سننتصر فيها جميعا، موحدين«!

وأوضحت ش���اكيد أن مش���روع القانون الجديد يأتي »ليكون 

مكمال لما ُيبذل في الجبهة األمنية. فإلى جانب الجبهة األمنية، 

هنالك الجبه���ة األخرى التي تدور فيها ح���رب ال هوادة فيها 

ضد اإلرهاب � الجبهة القضائية. ولهذا، يأتي مش���روع القانون 

المطروح هنا لرفع وتحس���ين قدرات دولة إس���رائيل القضائية 

والقانوني���ة في حربه���ا ضد اإلره���اب، إذ تمت بل���ورة أحكام 

وترتيبات جديدة، إلى جانب ما هو قائم في المجاالت الجنائية، 

المدنية واإلدارية، تبغي تقديم األجوبة وس���د النقص في كل 

م���ا تضعه المنظمات اإلرهابية أمامنا م���ن مصاعب وتحديات«! 

وختم���ت بالقول: »نح���ن مقتنعون بأن تش���ريع قانون مكافحة 

اإلره���اب بصيغت���ه الجدي���دة المقترحة هو خط���وة ضرورية 

وحيوية لدفع وتعميق الحرب ضد اإلرهاب«!

ويس�تأنف الكنيس���ت محاوالت تشريع هذا القانون اآلن، مرة 

أخرى، بعد إقراره بالقراءة األولى بضع مرات في الكنيس���ت من 

قبل، من دون أن ُيط���رح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، 

الضرورتين الس���تكمال عملية تش���ريعه وإضافت���ه إلى كتاب 

القوانين اإلسرائيلي. 

وكان مشروع القانون هذا قد طرح على طاولة الكنيست للمرة 

األولى قبل خمس س���نوات، إبان تولي تس���يبي ليفني منصب 

وزي���رة العدل وإش���غال ميني م���زوز )قاضي المحكم���ة العليا 

اإلس���رائيلية حاليا( منصب المستشار القانوني للحكومة، على 

خلفية عملية »االنفصال« عن قطاع غزة وفي أعقاب تذمر »جهاز 

األمن العام« )الشاباك( من إلغاء الحكم العسكري في قطاع غزة 

واضطراره إلى »االنصياع لنصوص القانون اإلسرائيلي الصارمة 

القاضية بعرض أي معتقل / مشبوه غزّي على المحكمة خالل 24 

ساعة من اعتقاله«! وتم، في حينه، تشريع »قانون مؤقت« يتيح 

تمديد اعتقال أي مش���تبه به بارتكاب مخالف���ات أمنية غيابيا 

أو اعتقال���ه لمدة 96 س���اعة بدون أمر محكم���ة. ويأتي القانون 

الجديد، عمليا، لتثبيت »القانون المؤقت« وجعله قانونا دائما. 

وخالل األس���ابيع األخيرة، قرر »المجلس الوزاري المصغر« دفع 

الكنيست إلى التعجيل بتش���ريع هذا القانون، بذريعة جريمة 

إحراق منزل وأبناء عائلة دوابش���ة في بلدة دوما الفلس���طينية! 

وهو ما أثار غضب عدد كبير من أعضاء الكنيست الذي اعترضوا 

على عدم تمكينهم من االطالع على بنود مشروع القانون )التي 

تمتد عل���ى نحو 100 صفحة( وإتاحة الفرص���ة الكافية أمامهم 

لدراس���ته بتعمق، إذ لم ُيوضع بين أيديهم سوى قبل 48 ساعة 

فقط من موعد التصويت عليه بالقراءة األولى. 

تأييد إشكالي لقانون »إشكالي«!!
شكلت إشارة ش���اكيد إلى »الوحدة في الحرب ضد اإلرهاب، ال 

يمين وال يس���ار..« تعبيرا عن الموقف الذي يعتمده »المعسكر 

الصهيوني« إزاء مش���روع القانون الجدي���د، وهو الذي وضعته 

أصاًل إحدى قائدات هذا الحزب، تس���يبي ليفني، إبان إشغالها 

منصب وزيرة الع���دل في حكومة بنيامين نتنياهو الس���ابقة، 

كرئيس���ة لحزب »الحركة« )»هتنوعا«( الت���ي تحالفت مع حزب 

»العمل« في إطار »المعس���كر الصهيوني« عش���ية االنتخابات 

األخيرة للكنيست ال� 20، التي جرت في آذار من العام الجاري.  

فق���د ألزم حزب »المعس���كر الصهيوني« جمي���ع أعضائه في 

الكنيس���ت بتأييد مش���روع القانون الجديد )برغم اعتراف هذا 

الح���زب بأن »ثمة في القانون الجديد إش���كاليات جدية« وبرغم 

إعالن ع���دد منهم معارضته���م الحازمة لبن���ود مركزية فيه!!( 

وذل���ك من خالل التذرع بأن »قانون مكافحة اإلرهاب يهدف إلى 

توفي���ر رد ش���اف وواف في الحرب ضد اإلره���اب الذي تواجهه 

ا 
ّ
إس���رائيل« وبالتأكيد على أن »المعسكر الصهيوني � كما أعلن

م���رارا وتكرارا � لن يتنازل عن أي���ة فاصلة لدى الحديث عن أمن 

دولة إسرائيل ومواطنيها«!!

وعبر أحد أعضاء الكنيس���ت من »المعسكر الصهيوني«، إيال 

بن رؤوفين، عن إش���كالية إلزام نواب هذا الحزب بتأييد مشروع 

القانون »رغم إشكاليته«، فقال: »سألتزم بقرار الكتلة وسأصوت 

إلى جان���ب مش���روع القانون، رغم ض���رورة إدخ���ال الكثير من 

التعديالت والتصحيحات عليه بغية الحفاظ، في الحد األقصى، 

على أخالقيات القتال«!!

وعقب عضو الكنيست عيساوي فريج )حركة »ميرتس«( على موقف 

»المعسكر الصهيوني« هذا بالقول إن »أعضاء المعسكر الصهيوني 

يثبتون، مرة أخرى، أنهم ح���زب يفتقر إلى عمود فقري ويخاف من 

نفس���ه. فبدال من طرح بديل لنتنياهو وحكومته وسياسته، يحاول 

إسحق هيرتسوغ )زعيم »المعسكر الصهيوني«( منافسته على َمن 

هو األقوى في مواجهة اإلرهاب وَمن يس���تخدم لغة أكثر قومجية. 

والنتيجة الحتمية لهذا، ليس تقدي���م بديل لنتنياهو، بل تقديم 

تقليد له يجعل هذا الحزب أقل جدوى وغير ذي صلة«!

أما رئيسة »ميرتس«، عضو الكنيست زهافا غالئون، فقالت إن 

»المطلوب واألكثر إلحاح���ًا هو إزالة المصنع الذي ينتج دافعية 

اإلرهاب، وه���و االحتالل«! وهو ما أكده، أيضا، عضو الكنيس���ت 

أحمد طيبي )القائمة المش���تركة( الذي ق���ال إنه »من االحتالل 

وبقائه تنشأ حاجة الش���عب الرازح تحت االحتالل إلى مقاومته 

طلبًا للتحرر واالس���تقالل، وهو ما يصل إل���ى أعمال عنف أيضا. 

لقد جربتم، حتى اآلن، وس���ائل مختلفة ضد العنف: التصفيات، 

الطرد، االعتق���االت اإلدارية وغيرها الكثير، س���عيا إلى تنظيم 

االحتالل، لكن ليس وضع حد نهائي له وإنهائه. ولذا، فإن حالة 

العنف س���تتواصل. ولك���ي تنتهي هذه الحال���ة، يجب تحرير 

الشعب الفلسطيني من نير االحتالل«. 

ورأت عض���و الكنيس���ت عاي���دة توم���ا � س���ليمان )القائم���ة 

المش���تركة( أن »التعريف الواسع الذي يشمله القانون الجديد  

لمفه���وم اإلره���اب، ماذا وَمن يش���مل، ه���و اس���تمرار للحملة 

الحكومية التي تبغي نزع الش���رعية عن الجمهور الذي من حقه 

معارضة سياسة االحتالل وعدم المساواة الحكومية. إنه قانون 

يهدف إلى إرس���اء المكارثية والمالحقات السياس���ية في نص 

قانوني ضمن قوانين دولة إسرائيل«. 

توسيع خطير للصالحيات، 
المصطلحات والتعريفات

يش���كل مش���روع القانون الجدي���د نصًا تجميعي���ا لجميع 

القوانين اإلس���رائيلية التي تعالج كل ما يتعلق ب�«اإلرهاب«، 

مع إضاف���ة بنود وأحكام أخرى محّدثة عليه ليس���تبدل، لدى 

إقراره، جزءا كبيرا من التش���ريعات االنتدابية التي تس���تند 

إليها »مكافحة اإلره���اب« اليوم )أنظمة الطوارئ االنتدابية(، 

رغ���م إبقائه على جزء غير قليل منها وتضمينها في نصوص 

القانون الجديد! 

وتش���مل صيغة القانون الجديد ما اعتبره بعض الحقوقيين 

»انقالبا حقيقيا« في مكافحة »اإلرهاب«، بدءا بالتش���ديد الحاد 

والدراماتيكي في العقوبات، مرورا بتعريف »اإلرهاب«، تعديل 

االعتب���ارات والمعايي���ر إلثب���ات المخالفة الجنائية المس���ماة 

»التحري���ض على اإلرهاب«، حظر أي تعاطف مع تنظيم إرهابي، 

تعديالت تشمل تسهيالت خطيرة في أحكام األدلة والشهادات 

المقدمة ف���ي المحاكم، وانتهاء بتحويل ع���دد من الصالحيات 

الممنوحة لألجهزة األمنية من صالحيات مؤقتة إلى صالحيات 

ثابتة ودائمة لن تعود مش���روطة بإعالن »حالة طوارئ« )علما بأن 

»حال���ة الطوارئ« هذه س���ارية في البالد منذ قي���ام الدولة( ولن 

تحتاج ممارستها إلى اس���تخدام »أنظمة الطوارئ« االنتدابية، 

كما هي الحال حتى اليوم، وفي مقدمتها صالحية إصدار أوامر 

المنع من مغادرة البالد وصالحية فرض االعتقال اإلداري.

وه���ذه األخيرة )صالحي���ة االعتقال اإلداري(، التي ال تس���ري 

على المواطنين اإلس���رائيليين )عربا ويهودا(، خالفا للمواطنين 

الفلس���طينيين ف���ي المناطق المحتل���ة )الخاضعي���ن للقانون 

العس���كري(، يضعها القان���ون الجديد في يدي وزي���ر الدفاع، 

قّدم األدلة إلى رئيس محكمة مركزية خالل 48 س���اعة 
ً
على أن ت

)وتبقى سرية ال يتم الكشف عنها أمام المشتبه به أو محاميه!( 

ليقّر أمر االعتقال اإلداري لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد!

كما يخول القانون وزير الدفاع صالحية اإلعالن عن أية مجموعة 

»تنظيما إرهابيا«، حتى لو »عّبرت، فقط، عن تأييد أعمال إرهابية، 

م����ن دون أن تقوم بتنفيذها فعليا«!! وين����ص، أيضا، على أنه إذا 

ما ثبتت أية عالقة بين أي منظمة خيرية فلس����طينية )في داخل 

إسرائيل( وبين حركة »حماس«، فمن صالحية وزير الدفاع اإلعالن 

ع����ن هذه المنظمة »تنظيما إرهابيا« ومحاكمة أي ش����خص )فوق 

س����ن 12 عاما( سواء كان عضوا أو ناش����طا فيها، أو لمجرد ارتدائه 

م����ا يمكن أن يعبر عن تعاطف معها )قمي����ص، طاقية أو غيرها( 

وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة سنتين. 

ويتي���ح القانون الجديد لجهاز »الش���اباك« ممارس���ة الرقابة 

والمتابعة المحوس���بتين على أي شخص يشتبه به بممارسة أي 

نش���اط »يرتبط باإلرهاب«، بمصادقة رئيس الحكومة فقط، دون 

الحاجة إلى أية أوامر أو قرارات قضائية صادرة عن المحاكم. 

ويش���دد القانون الجديد من العقوبة المستحقة لمدان يدان 

ب�تهم���ة »مد يد العون لنش���اط إرهابي« فيس���اويها بالعقوبة 

المس���تحقة للمدان بتهمة تنفيذ »عمل إرهابي«، كما يش���دد 

العقوب���ة على كل من يدان بتهم���ة »التعبير عن تعاطف علني 

مع تنظيم إرهابي« إلى ثالث س���نوات من السجن الفعلي، فضال 

عن تش���ديد العقوبة القصوى على جمل���ة كبيرة من المخالفات 

»المرتبطة باإلرهاب« إلى نحو 30 عاما من السجن الفعلي! 

ويوّس���ع القان���ون الجديد، بص���ورة خطي���رة ومقلقة جدا، 

تعريف���ات »اإلرهاب« ومصطلحاته فيض���ع في خانة »العمل 

اإلرهابي« ليس فقط النش���اط أو العمل الفعلي الذي يصيب 

مواطني���ن أو ممتلكات، بل أيضا أي تهديد بنش���اط كهذا أو 

بنشاطات ترمي إلى ممارسة ضغط )سياسي!!( على الحكومة، 

م���ن دون التمييز بي���ن ما يطال منها الجن���ود أو المواطنين 

المدنيين. 

تحذيرات شديدة من 
خطورة هذا القانون

يثير مش���روع القانون الجديد انتقادات ومعارضات ش���ديدة 

وواس���عة، لي���س بين السياس���يين فق���ط، ب���ل وخصوصا بين 

المنظم���ات الحقوقية والحقوقيي���ن األكاديميين، مصدرها ما 

يحمله هذا القانون � لدى إقراره المتوقع � من مخاطر جس���يمة 

وتعدي���ات خطي���رة عل���ى الحق���وق الفردية، حقوق اإلنس���ان 

والمواط���ن، في دولة إس���رائيل بم���ا ينزع عنه���ا نهائيا نقاب 

»الديمقراطية«. 

ويحذر جمي���ع المعارضين من مغبة ما يذه���ب إليه القانون 

الجدي���د من توس���يع للمصطلح���ات والتعريف���ات والمخالفات 

المتصل���ة بموضوعة »اإلرهاب«، للصالحي���ات المخولة لألجهزة 

األمنية )وخاصة »الش���اباك«( ف���ي تقييد الحري���ات والتعدي 

على الحقوق األساس���ية ضمن ما يوضع تحت س���قف »مكافحة 

اإلرهاب«، ال���ذي يصبح � بهذا القانون � س���قفا عاليا جدا يكاد 

يك���ون بال حدود، ناهيك عن التش���ديد الخطي���ر في العقوبات 

المتاح للمحاكم اإلسرائيلية فرضها على هذه المخالفات. 

فقد وجه »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« انتقادات حادة 

إلى مش���روع القانون وطريقة إعداده ودفعه تش���ريعيًا، »دونما 

نقاش وبحث جماهيريين مناسبين وكافيين«. 

ورأى المعه���د، في »ورقة موقف« أعدها البروفس���ور مردخاي 

كريمنيتس���ر ود. عمي���ر فوكس تح���ت عنوان »مش���روع قانون 

هستيري« )!(، أن اقتراح القانون الحالي يشكل »انقالبا حقيقيا« 

ف���ي كل ما يتصل بتعريف اإلرهاب إل���ى درجة »إفراغ مكافحة 

اإلره���اب من مضمونه���ا وجدواها«، فضال عن »اعتماد وس���ائل 

وحشية تجاه المشتبه بهم بارتكاب مخالفات تتعلق باإلرهاب«!

وكتب كريمنيتس���ر وفوكس: »مش���روع القانون ينطوي على 

احتم���االت كبيرة إلح���داث تغيي���رات جوهري���ة وعميقة في 

التشريعات اإلس���رائيلية، بحيث يتعمق بصورة كبيرة تطبيق 

القانون والعقوبات، من جه���ة، بينما يتاح المس غير المعقول 

وغير التناسبي بحقوق اإلنسان من جهة ثانية«.

ويصيف���ان: »مش���روع القان���ون يخط���ئ، لألس���ف، أهدافه 

المعلن���ة ويجعل من مصطلح »العضوي���ة في تنظيم إرهابي« 

نكتة خطيرة، لما يش���مله من تعبير عن موافقة أو تعاطف مع 

منظمات ليس���ت لها عالقة، إال بصورة غير مباشرة تماما، مع ما 

يمكن اعتباره »تهيئة النفوس« لتجنيد نشطاء في تنظيمات 

إرهابية«. 

ورأت »جمعية حقوق المواطن في إسرائيل« أن مشروع القانون 

الجديد يحاول »تطبيع« استخدام األداة االستثنائية المتمثلة 

في االعتقال اإلداري وجعلها »أمرا طبيعيا وسهال، تماما«. 

وأضاف���ت: »ثم���ة تخوف كبي���ر وحقيقي من أن يش���كل هذا 

تكريسا وتثبيتا للصالحيات بهذا الشأن في الوعي الجماهيري 

الع���ام باعتبارها وس���ائل »عادية وطبيعية«، ب���دال من إبقائها 

مقصورة على الحاالت والظروف االستثنائية جدا«. 

وعقب مركز »عدالة« )المركز القانوني لحقوق األقلية العربية 

في إس���رائيل( على إقرار مش���روع القانون بالقراءة األولى فقال 

إن »القانون يعّرف نش���اطات وفعاليات سياس���ية أو إنس���انية 

شرعية ينفذها الفلسطينيون في إسرائيل، ضد االحتالل أو في 

تقديم معونات شرعية ألبناء شعبهم، بأنها أعمال إرهابية مما 

يعني تجريم مجرد انتمائهم إلى شعبهم. وباإلضافة إلى هذا، 

يمنح القانون جهازّي الشرطة والشاباك مطلق الحرية في إحباط 

أية نش���اطات احتجاجية ش���رعية إذا ما اعترض���ت على قرارات 

وسياس���ات الحكومة. وعليه، فالقانون الجديد يشكل تصعيدا 

خطيرا في قمع النش���اط السياس���ي في المجتم���ع العربي في 

إسرائيل ويرمي إلى زرع الخوف بين الفلسطينيين في إسرائيل 

من مغبة مشاركتهم في مثل هذا النشاط«!

الكنيست يستأنف عملية تشريع »قانون مكافحة اإلرهاب« الجديد:

»مشروع قانون هستيرّي« يشمل توسيعًا خطيرا للصالحيات »األمنية« 
»اإلرهاب«! وللمصطلحات والتعريفات والعقوبات المتعلقة بـ

*سياسيون وحقوقيون ومنظمات حقوقية يحذرون: مشروع القانون يشكل »انقالبا حقيقيا« وخطيرا في كل ما يتعلق بالحريات الفردية وبحقوق اإلنسان والمواطن*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

ألول مرة: عامان من 
التضخم »السلبي«

حسم التضخم المالي في شهر أيلول الماضي، اتجاه التضخم 

المالي في الع���ام الجاري 2015، ليكون »تضخما س���لبيا« للعام 

الثان���ي على التوال���ي. فقد ق���ال مكتب اإلحص���اء المركزي إن 

التضخم سجل في الش���هر الماضي تراجعا بنسبة 4ر0%، وفي 

األشهر التسعة األولى من العام الجاري تراجع التضخم بنسبة 

6ر0%، بينما تراجع التضخم في األش���هر ال� 12 الماضية بنسبة 

5ر%0.

وحس���ب تقديرات خب���راء، فإن التضخم س���يتراجع في العام 

الجاري بنسبة قد تصل إلى 1ر1%، بعد أن كان التضخم قد تراجع 

في العام الماضي 2014 بنس���بة 2ر0%، إذ أن التضخم في الثلث 

األخي���ر من كل عام، تقريبا، تكون وتيرته منخفضة، وس���تكون 

مثل هذه الوتيرة هذا العام إضافة إلى ضعف الحركة الشرائية 

في األسواق، والمستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

وكانت تقديرات في المؤسسات المالية الرسمية قد تحدثت 

عن أن وتيرة التضخم قد تس���تمر أيضا في العام المقبل 2016. 

وقد ش���هد االقتصاد اإلس���رائيلي في العام 2003 أول تضخم 

س���لبي وبلغ في حينه نس���بة 9ر1%، وكان انعكاسا لحالة الركود 

واألزمة االقتصادية الش���ديدة، بينما تراجع التضخم مرة أخرى 

في العام 2006 بنس���بة 1ر0%، إال أن ذل���ك التراجع كان في عام 

س���جل فيه النمو االقتصادي نس���بة 3ر5%، وسجل االستهالك 

الفردي ارتفاعا بنس���بة مماثل���ة، ونجم التراج���ع عن انخفاض 

أسعار، في حين أن تراجع التضخم في العامين الجاري والماضي 

يعكس حالة تباطؤ في الحركة الشرائية.

وس���يبقى التضخم في العامين الج���اري والمقبل خارج نطاق 

التضخم ال���ذي حددته السياس���ة االقتصادية في الس���نوات 

األخي���رة، من 1% إلى 3%، م���ا يعني أن الفائ���دة البنكية التي 

يقرها بنك إسرائيل المركزي ستبقى عند مستواها، 1ر0% على 

األقل في المدى المنظور. ويرفض بنك إس���رائيل دعوات خبراء 

ومعاهد اقتصادي���ة خاصة، لخفض الفائ���دة البنكية وجعلها 

صفر بالمئة، كوسيلة لتشجيع النمو.

مكتب اإلحصاء: النمو
في العام الجاري 5ر%2

أعلنت مكتب اإلحصاء المركزي في تقرير له في مطلع األسبوع 

الج���اري عن خفض توقعات���ه للنمو االقتص���ادي للعام الجاري، 

أس���وة بما أقدمت عليه وزارة المالية وبنك إس���رائيل المركزي. 

ويرى المكتب أن النمو لن يتعدى نس���بة 5ر2%، وهي النس���بة 

األدنى منذ ست سنوات. وكان بنك إسرائيل قد خفض توقعاته 

للنمو في العام الجاري 2015، من 3% حسب التوقعات السابقة، 

إل���ى 6ر2% حاليا، وهي النس���بة التي توقعته���ا وزارة المالية 

اإلس���رائيلية أيضا. كما خفض البن���ك توقعاته للنمو في العام 

المقبل 2016 من 7ر3% حس���ب التوقعات الس���ابقة، إلى 3ر%3 

حالي���ا. وجاء هذا التخفيض على ضوء معدالت النمو المنخفضة 

كليا في الربعي���ن األول والثاني من العام الجاري، وتوقعات بأن 

ينخفض النمو إلى نسبة 5ر%2.

وكان النمو قد س���جل في العام الماضي 2014 ارتفاعا بنس���بة 

6ر2%، وهي نس���بة أقرب إلى الركود، مع األخذ بعين االعتبار أن 

نسبة تكاثر الس���كان في حدود 9ر1%. كما عّدل مكتب اإلحصاء 

تقديراته للنمو االقتصادي الذي كان في النصف األول من العام 

الجاري، من 5ر2% إلى 6ر2%، بحسب تقديرات مطلع األسبوع.

ويش���ار إل���ى أن كل توقعات النم���و لن تنعكس على س���وق 

العمل، فالبطالة ستستمر بنسب منخفضة، في حدود 1ر5% في 

العامين الجاري والمقبل.

قانون يرفع عدد أيام 
العطلة السنوية لألجيرين

صادقت الحكومة اإلس���رائيلية في األس���بوع الماضي على 

مشروع قانون بادرت له النائبة راحيل عزاريا من كتلة »كلنا« 

الش���ريكة في االئتالف الحاكم، يرفع الح���د األدنى للعطلة 

الس���نوية من 10 أيام سنويا، إلى 12 يوما، وهو القانون األول 

الذي يقضي برفع أيام العطلة الس���نوية منذ العام 1951. وال 

تشمل هذه األيام أيام العطلة األسبوعية في حال وقعت في 

فترة اإلجازة الس���نوية، كما ال تشمل 10 أيام لألعياد، وأياما 

مرضية بشكل تدريجي.

وينص القان���ون القائم على حصول العام���ل على 10 أيام 

عطلة س���نوية، وترتفع بش���كل تدريجي ابتداء من الس���نة 

الخامس���ة للعمل في نفس المكان، وتصل إلى حد أقصى ما 

بين 22 إلى 24 يوما، بمعنى ش���هر كامل، بما في ذلك العطل 

األسبوعية.

وقالت مصادر في الكنيست إن هذا القانون مطروح منذ 14 

عاما على أجندة الكنيست، لكن كتلة »كلنا« نجحت في ادراج 

القانون ضم���ن االتفاقيات االئتالفية لضمان تمريره. وقالت 

عزاريا إن قسما جديدا من العاملين ينتقل من مكان عمل إلى 

آخر كل فترة تقل عن خمس سنوات، ما يجعلهم ضمن الحد 

األدنى للعطلة السنوية. 

وتعد إس���رائيل من الدول التي تمن���ح العاملين أقل أيام 

عطلة س���نوية كحد أدنى، ففي الس���ويد تبل���غ أيام العطلة 

الس���نوية كحد أدنى 25 يوم���ا، ومثلها الدانم���ارك، أما في 

إس���بانيا فهي 22 يوما، وفي النرويج 21 يوما، وفي أس���تراليا 

20 يوما، وف���ي نيوزيلندا 15 يوما، وفي المكس���يك 12 يوما، 

كحد أدنى. 

ويتلق���ى العامل في إس���رائيل، إضافة إلى أي���ام العطلة، 

رس���وم نقاهة، وهي مبلغ يتراوح ما بين 95 دوالرا إلى حوالي 

115 دوالرا للحص���ة الواحدة، وفق تدريج معين، والحد األدنى 

س���نويا هو 7 حص���ص، ولكنها تصل إلى 15 حصة س���نويا، 

وتدفع في ش���هر تموز م���ن كل عام، وهي رس���وم خاضعة 

للضريبة ورسوم الضمان االجتماعي.   

مستوطن مسلح في شوارع القدس.                   )رويترز(

*نس���بة الطالب العرب للقب األول في المعاهد اإلس���رائيلية العليا ترتفع من 

8ر9% قبل 15 عاما إلى 4ر14% في العام الدراس���ي الماضي *نسبة الطالب العرب 

من أبناء ش���ريحتهم العمرية حوال���ي 24% من دون القدس والجوالن *دراس���ة 

حوالي 17 ألف طالب عربي في الخارج تقلص الفجوة قليال*

قال تقرير جديد لمكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إن نسبة الطالب العرب 

في الجامعات والكليات اإلس���رائيلية ارتفعت في غضون 15 عاما بنس���بة %50، 

ورغ���م ذلك ف���إن الفجوة ما تزال كبي���رة، وما زال آالف الط���الب العرب يضطرون 

للدراس���ة خ���ارج الوطن، بفع���ل التضييقات عليه���م. كما أنه حس���ب التقرير 

اإلس���رائيلي، شهد عدد الطالب من المتدينين المتزمتين »الحريديم« في سلك 

التعليم العالي ارتفاعا هو أيضا.

وبحس���ب هذا التقرير، فإنه في العام الدراسي الماضي، 2015/2014، درس في 

الجامعات والكليات اإلس���رائيلية قرابة 312 ألف طالب، من بينهم 47 ألف طالب 

تعلموا في الجامعة المفتوحة )بالمراس���لة(. وتبين أيضا أن عدد الطالب الذين 

تعلموا للقب األول قد انخفض بنس���بة 1% مقارنة مع العام الدراسي الذي سبق، 

وفي الجامعات الرس���مية الثماني وحدها انخفض عدد طالب اللقب األول بنسبة 

2%، بينم���ا ع���دد الطالب للقب الثاني ارتفع بنس���بة 2ر2%، رغ���م أن عددهم قد 

انخفض في الجامعات بنس���بة 7ر1%. كما أن الدراس���ة للقب الثالث )الدكتوراة( 

سجلت هي أيضا ارتفاعا بنسبة 3ر%2.  

وبحس���ب التقرير، فإن نس���بة الطالب العرب من إجمالي طالب المعاهد العليا 

اإلس���رائيلية ارتفعت من 8ر9% في العام الدراس���ي 1999/ 2000 إلى 4ر14% في 

العام الدراسي الماضي، ولكن التقرير ال يفصل بين الجامعات والكليات، فحسب 

تقارير سابقة فإن نس���بة الطلبة العرب في الجامعات أقل مما هي في الكليات، 

التي فيها شروط القبول أقل. 

ولكن ما ال يذكره مكتب اإلحصاء، أنه رغم هذا االرتفاع الحاد فإن نسبة الطالب 

العرب ما تزال أقل من نسبتهم بين المواليد في السنة التي ولدوا فيها، بمعنى 

قبل 19 إلى 22 عاما، حينما كانت نسبتهم في حدود 24% من اجمالي المواليد في 

إس���رائيل، من دون مواليد القدس المحتلة والجوالن. ولكن ما يقلص الفجوة بين 

الط���الب العرب واليهود، هو أعداد الطالب الع���رب الذين يتعلمون خارج الوطن، 

وحسب التقديرات بات عددهم حوالي 17 ألف طالب إن لم يكن أكثر. 

وبموجب التقرير فإنه في العام الدراسي الماضي كان في المعاهد اإلسرائيلية 

قراب���ة 45 ألف طالب عربي للقب األول، ما يعني نس���بة تفوق 33% إلى 35% من 

الش���ريحة العمرية للعرب، وترتفع النس���بة إلى أكثر م���ن 45% بعد ضم الطالب 

الذين يدرسون في الخارج. 

ويقول التقرير إن نسبة الطالب العرب ارتفعت أيضا في الدراسة للقب الثاني، 

من 6ر3% من إجمالي طالب اللقب الثاني قبل 15 عاما، إلى نسبة 5ر10% في العام 

الدراس���ي الماضي. وارتفعت نس���بة الطالب العرب للقب الدكتوراة الثالث، من 

8ر2% قبل 15 عاما إلى نسبة 9ر5% في العام الدراسي الماضي. 

وكما هو معروف، فإن نس���بة عالية جدا من الطالب الجامعيين العرب يدرسون 

خارج الوط���ن، وغالبية هؤالء تدرس في األردن، التي باتت الملجأ األكبر لس���لك 

التعليم الجامعي للفلسطينيين في إسرائيل. وحسب التقديرات، فإن حوالي17  

أل���ف طالب عربي يتلقون تعليمهم حاليا في دول العالم، ما بين 10 آالف إلى 11 

ألفا منهم يتعلمون في الجامع���ات األردنية، وهناك من يعتقد أن عددهم في 

األردن يق���ارب 13 ألفا، من بينهم نحو ألف طالب حاصلين على منح تعليمية من 

المملكة، بمعدل 200 منحة سنويا.

والس���بب في هذا هو سلسلة من المعوقات التي يواجهها الطالب العربي قبل 

وصوله وخالل التعليم في الجامعات اإلس���رائيلية. ومنها حس���ب بحث لجمعية 

»حراك« الفلس���طينية، تردي األوضاع االقتصادي���ة االجتماعية، وتردي أوضاع 

جهاز التعليم العربي بفعل سياس���ة التمييز، إذ حسب التقديرات، هذا الجهاز 

يجعل 26% من الطالب العرب يس���توفون ش���روط الحد األدن���ى للقبول للتعليم 

العالي )مقابل 48% من اليهود(. 

كذلك هناك فرض شروط قبول غير اعتيادية لدخول الجامعات اإلسرائيلية، ال 

تتماشى مع أوضاع الطالب العرب، مثل امتحان القبول المسمى »بسيخومتري«، 

الذي رغ���م أنه يقدم باللغة العربي���ة للطالب العرب، إال أن مبن���اه ال يتوافق مع 

طبيع���ة جهاز التعلي���م العربي، ما يؤدي إل���ى خلق فجوة تص���ل إلى 20% في 

معدالت النجاح بين العرب واليهود، إضافة إلى هذا هناك منح نقاط امتياز لمن 

خدم���وا في جيش االحتالل، وإعاقة بدء الدراس���ة في مواضيع هامة في عدد من 

الجامعات، بهدف إعاقة الطالب العربي، كي ال ينخرط في الجامعة قبل ابن جيله 

الذي يكون في الخدمة العسكرية االلزامية. 

وتعمل الجامعات اإلس���رائيلية على تشديد الش���روط من حين إلى آخر، كأداة 

لمحاص���رة الطالب العرب، بعد أن يكونوا قد اجت���ازوا العديد من الحواجز، وهذا 

يظهر في موضوع الطب، فبعد أن يحقق الطالب كل المعدالت المطلوبة، يخضع 

للجنة قبول لفحص جاهزية نفسية، وتطرح أسئلة تعجيزية، يكون من الصعب 

على الش���اب الصغير الذي لم يبدأ الدراسة أيضا االجابة عليها. ولكن ليس فقط 

في موضوع الطب، فمثال جامعة حيفا تطرح شروطا تعجيزية في مواضيع أخرى، 

بهدف تقليص نسبة الطالب العرب فيها.

وع���رض بحث »حراك« ف���ي حينه عوائق أخرى، مثل المنح الدراس���ية التي في 

غالبيتها تصب في صالح اليهود، من خالل بند الخدمة العسكرية، وكذا بالنسبة 

للحصول على مس���اكن الطلبة، خاصة وأن كل الجامعات اإلس���رائيلية بعيدة عن 

بلدات الطلبة العرب.

ارتفاع نسبة الطالب العرب في الجامعات
اإلسرائيلية لكن الفجوة ما تزال كبيرة!

أجمعت التقارير االقتصادية اإلس���رائيلية الص���ادرة في األيام القليلة 

الماضية، على أن األس���واق التجارية والمالهي، م���ن مطاعم ومقاه، بدأت 

تش���هد تراجعا حادا في حركة المستهلكين، وحتى أن االنهيار كان أكبر 

في ع���دد المجّمعات الضخمة في المدن الكب���رى، مثل تل أبيب، والقدس 

الغربي���ة. وقالت تقارير أخ���رى إنه توجد بوادر إللغاء حجوزات س���ياحية 

كبيرة من العالم. ورغم ذلك فإن أس���واق المال اإلسرائيلية ما تزال تنشط 

بانضباط.

وقالت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية اإلسرائيلية إن بعض المجّمعات 

الكبيرة ب���دأت تتحدث عن تراج���ع كبير جدا في أع���داد الزائرين. وقالت 

معطيات لش���ركة األبحاث التجارية »رايس«، التي ترصد الحركة الشرائية 

ف���ي 3200 حانوت في مجّمعات تجارية في مختل���ف أنحاء البالد، إنه منذ 

ي���وم 6 وحت���ى يوم  12 من الش���هر الجاري، تراجع���ت المبيعات في هذه 

الحوانيت بنسبة 13%. وهي فترة لم تشتد فيها العمليات الفلسطينية، 

ولم تكن األوضاع األمنية بمس���توى تدهورها الحق���ا، ما يؤكد أن التراجع 

الحالي س���يكون بنسب أعلى. وقال تقرير آخر إن شركات بطاقات االعتماد 

أعلنت عن تراجع بنسبة 11% في المشتريات بواسطة البطاقات.

وقال���ت ش���بكات التس���وق الغذائية إنها ش���هدت في األي���ام األخيرة 

ارتفاعا حادا جدا في المش���تريات عبر الهاتف وشبكات االنترنت وإرسال 

المشتريات عبر موزعين.

وقال مس���ؤول في ش���بكة حوانيت كتب المطالعة »تس���ومت سفاريم« 

إن »وضع المبيع���ات كارثي«، وإن المبيعات وصل���ت إلى حضيض وبعض 

الحواني���ت لم تكن فيها مبيع���ات إطالقا. وقالت صحيفة »كالكاليس���ت« 

االقتصادي���ة إن المجّمع���ات التجارية في القدس الغربي���ة، تتحدث عن 

تراجع مبيعات بنسبة 20% في األيام األخيرة. ويقول أحد المسؤولين في 

ه���ذه المجّمعات إنه في حال اس���تمرار الوضع القائ���م، فإن المبيعات قد 

تنهار بنس���بة 50%. ويضيف أنه بعد الساعة الخامسة مساء يبقى الناس 

في بيوتهم، وتنخفض بنس���بة هائلة جدا أع���داد الداخلين إلى المطاعم 

والمقاهي والمالهي األخرى. 

وبحس���ب التقارير االقتصادية فإن قطاع الس���ياحة يح���اول صد موجة 

إلغاء حجوزات ضخمة جدا من السياحة الخارجية. وقالت شركات سياحية 

إس���رائيلية إن أفواج س���ياحية بدأت تلغي منذ اآلن حجوزات كانت معّدة 

لأليام القليلة المقبلة، في حين بدأت شركات سياحية من الخارج تستفسر 

عن األوضاع، وس���ط مؤش���رات إلى أنها تنوي إلغاء صفقات سياحية. وقد 

عانت إس���رائيل من تراجع السياحة خالل الحرب على غزة في صيف العام 

الماضي 2014، وما تزال آثار تلك المرحلة ملموس���ة حتى اليوم. ويتخوف 

قطاع الس���ياحة من أن تؤثر الهّبة الفلسطينية على السياحة بنسب أكبر 

من العام الماضي.

وتبين أنه في وس���ط األسبوع الماضي، على سبيل المثال، قررت سفينة 

سياحية ضخمة تتجول في عدة دول من العالم، وفي حوض البحر االبيض 

المتوسط، إلغاء وصولها إلى إسرائيل قبل يوم من هذا الوصول، واتجهت 

إل���ى دول أخ���رى. وكان على متنها 3500 س���ائح، من بينه���م المئات من 

الواليات المتحدة األميركية.

وف���ي المقابل، تقول التقارير إن مبيعات أدوات ومواد الدفاع عن النفس 

س���جلت ارتفاعا بنس���بة 500%، في حين أعلن وزير المالية موشيه كحلون 

عن رصد ميزانية 6ر2 مليون دوالر لتعزيز الحراسة في المجّمعات التجارية 

وفي المرافق العامة واألماكن التي تشهد حركة واسعة.

أما األسواق المالية، فحتى مطلع األسبوع الجاري كانت تتحرك بانضباط، 

والتراجع���ات واالرتفاعات ظلت في حدود الحرك���ة العادية، إال أن محللين 

اقتصاديين قالوا للصحافة اإلس���رائيلية إن ه���ذه الوضع ليس مضمونا، 

ففي حال اس���تفحلت األوض���اع فإن كل االحتم���االت واردة، وحتى انهيار 

البورصات. 

ويش���هد االقتصاد اإلسرائيلي في الس���نوات الثالث األخيرة، بما فيها 

الحالية، وتيرة نمو ضعيفة تتراوح ما بين 5ر2% إلى 3%، وهي نسب أقرب 

إلى الركود، مع األخذ بعين االعتبار أن نس���بة التكاثر السكاني 9ر1%. كما 

أن نس���ب التضخم المالي سجلت في العام الماضي، وفي األشهر التسعة 

األولى من العام الحالي تراجعا )اقرأ خبرا منفصال(، بمعنى »تضخم سلبي«، 

وهذا ناجم عن ضعف الحركة الشرائية، وتراجع الصادرات باألساس.

كما فحص���ت التقارير االقتصادية األوضاع في أس���واق المدن والبلدات 

العربية في إس���رائيل، التي هي عادة أس���واق اس���تهالكية ومطاعم، إذ 

تتحدث المدن الكبيرة أنها تش���هد تراجعا حادة في حركة دخول اليهود 

اليه���ا، ومرد هذا ليس فقط األوض���اع األمنية، وإنما أيضا حملة التحريض 

التي يقودها ساس���ة إس���رائيليون ب���ارزون، وخاصة العنص���ري أفيغدور 

ليبرمان، الذي يدعو يوميا لمقاطعة األسواق العربية.

محللون يتحفظون
مقابل العناوين الصارخة التي صدرت بها الصحف العامة، واالقتصادية 

الخاصة، عل���ى مدى أيام، لتحذر م���ن انهيار اقتصادي عل���ى ضوء الهّبة 

ر من نش���ر حالة الهلع في إسرائيل، ألن هذا 
ّ
الفلس���طينية، هناك من حذ

سينعكس على العالم. 

ويقول المحل���ل االقتصادي ف���ي صحيفة »يديعوت أحرونوت« س���يفر 

بلوتس���كر »حينما تنتشر السكاكين في الشوارع، فمن الطبيعي أن الناس 

مت أن التخوفات لفترة 
ّ
تتخوف من التوجه إلى األس���واق. ولكن التجربة عل

قد يتغل���ب عليها اإلس���رائيليون. ورأين���ا كيف أن األس���واق واالقتصاد 

ينتعش���ان عندنا ف���ي موعد أقرب م���ن المتوق���ع. إال أن تضخيم الظاهرة 

ووصفها بكارثة قومية، س���يجعل العمليات كارث���ة اقتصادية أيضا. أفال 

نذكر االنتفاضة الثانية حينما كان ُيقتل في الشهر الواحد 50 و60 وحتى 

مئة مواطنين؟«.

ويتابع بلوتس���كر كاتبا إن هذا التضخيم سيعرض إسرائيل في وسائل 

اإلعالم العالمية كدولة هس���تيرية، غارقة بالدماء، ومحظور أن تطأ األقدام 

أرضها وش���وارعها. فاالقتصاد ضعيف أصال، وفي هذه الحالة س���يتدهور 

إلى ح���د الركود، إن لم تكن إلى درجة أزم���ة حقيقية. ويخطئ وُيضلل من 

يدعو الن���اس التباع العنف ردا على العمليات وأخ���ذ القانون بأيد خاصة، 

فهذه دعوات ليس���ت قانونية وال أخالقية، وليست ناجعة، وتخلف أضرارا 

تراكمية، ألن هدف العمليات هو زرع الخوف في الش���ارع، وكل من يساعد 

في تضخيم الوضع، يساعد عمليا في تحقيق األهداف. 

واستعرض بلوتسكر حاالت سابقة شهدتها إسرائيل، وحذر قائاًل »إذا ما 

تحولت موجة العمليات إلى موجة هس���تيرية عامة، فإن انعكاساتها على 

المجتمع واالقتصاد س���تكون هّدامة«. ويعتمد بلوتسكر على ما شهدته 

األسواق اإلسرائيلية في ظل التصعيد العسكري اإلسرائيلي في السنوات 

األخيرة، إذ كان يتبع كل تصعيد كهذا حركة ش���رائية عالية جدا، وأحيانا 

كانت تسد العجز الذي كان خالل فترة التصعيد أو العدوان العسكري.

ويقول يوس���ي فانيتس���كي، مس���ؤول قطاع التقنيات العالية في أكبر 

البنوك اإلس���رائيلية »هبوعليم«، إنه حتى اآلن لم يش���عر قطاع الصناعة 

بانعكاس���ات األوضاع القائمة، »ولكن التخوف هو من اس���تفحال األوضاع، 

وحينها سيكون هناك تأثير أيضا على قطاع الصناعات، ومنها التقنيات 

العالية، وإن التأثير األول س���يكون على المستثمرين الجدد في إسرائيل، 

الذين لم يعايشوا في الماضي أوضاعا مشابهة، بخالف عمن باتت لديهم 

تجربة، فهؤالء لن يسارعوا إلى سحب استثماراتهم«.

وتقول صحيفة »كالكاليس���ت« إن اس���تفحال األوضاع األمنية س���يؤدي 

إلى تراجع كبير في أعداد الوفود االقتصادية، وفي زيارات المس���تثمرين. 

وأش���ارت الصحيفة إلى التقرير الس���نوي األخير لبنك إسرائيل المركزي، 

ال���ذي خصص فص���ال كامال لتأثير المواجهات العس���كرية على النش���اط 

االقتصادي، وحسب ذلك التقرير، فإن القطاع الذي يتلقى الضربة األقسى 

من غيره هو قطاع الس���ياحة، وهذا ما كان في كل المواجهات العس���كرية 

الس���ابقة في السنوات األخيرة، ألن رد فعل السياح من العالم، يكون أسرع 

من غيرهم ويقررون بسرعة إلغاء الحجوزات، أو تقليص عدد أيام المكوث.

وتش���هد هذه الفترة من كل سنة، بمعنى شهري تشرين األول وتشرين 

الثاني، تدفقا كبيرا للسياحة الدينية المسيحية، إذ يتم استغالل ضعف 

موسم السياحة عالميا، وانخفاض أسعار الرحالت الجوية. 

تذمـر مصانع المستوطنات
ق���ال تقري���ر لموقع »واينت« على ش���بكة االنترنت إن مصانع ومش���اغل 

المس���توطنات التي تعتمد على األيدي العاملة الفلسطينية أعلنت أنها 

على وش���ك »كارثة اقتصادية«، إذ أنه بضغط من المستوطنين على جيش 

االحتالل، صدرت أوامر عس���كرية تقضي بمنع العمال الفلس���طينيين من 

دخول المناطق الصناعية االس���تيطانية، ومن الدخول إلى إس���رائيل رغم 

أن الجيش، وحس���ب التقرير ذاته، أوصى حكومت���ه بإبقاء تصاريح العمل 

قائمة، منعا لتزايد االحتقان في الشارع الفلسطيني.

وحس���ب المعطيات اإلسرائيلية التي نشرها الموقع االخباري ذاته، فحتى 

نشوب الهّبة الفلسطينية كان 120 ألف تصريح عمل بأيدي الفلسطينيين، 

20 ألفا منها بأيدي تجار، و40 ألفا للعمل في المناطق الصناعية االستيطانية 

وفي داخل المستوطنات، و60 ألف تصريح للعمل في إسرائيل. 

ونقل »واينت« عن أصحاب مصان���ع قولهم إن وقف العمل لديهم لعدة 

أي���ام أعاق احت���رام طلبيات عمل وإنج���از صفقات، م���ا يعّرضهم لطلبات 

تعوي���ض م���ن زبائنهم، ووص���ل بعضهم إلى ح���د الحديث ع���ن انهيار 

اقتصادي في حال لم يتم تغيير قرار جيش االحتالل.

في أعقاب الهّبة الفلسطينية

تراجع حاد في األسواق والمالهي اإلسرائيلية ينذر بتراجعات اقتصادية!
* تــراجــــع بـنـســـــبـة 50% في دخــــول الـــزائــريـــن للـمـجـّمـعـــــات الـتـجــــاريـة خـاصـــة في الــمدن الـكـبرى *

* أصحاب شبكات يتحدثون عن »حضيض في المشتريات« * محللون يحذرون من اإلسراع في التقييمات *
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مشهد قتل في الخليل. )رويترز(

يمث���ل العقيد عوفر فينتر، القائد الس���ابق لل���واء »غفعاتي« في 

الجيش اإلس���رائيلي، أحد أبرز الوجوه الديني���ة التي تدرجت خالل 

الس���نوات األخيرة في سلم القيادة العسكرية، ليس لكونه متدينا 

متعصبا ينتمي إلى »التيار الديني الوطني« اليهودي )الذي يمثله 

حزب »البيت اليهودي«، بوجه أس���اس( والذي يسجل انتشارا الفتا 

جدا، واس���عا وس���ريعا، في مختلف درجات القيادة العسكرية في 

الجيش اإلس���رائيلي فحس���ب، بل أيضا بس���بب تصريحه المتكّرر 

ع���ن هذا االنتماء الديني � السياس���ي وإفش���ائه لمدى ما يش���كله 

)هذا االنتماء( من مرجعية ومنطلق لعقيدته األمنية وممارس���اته 

العسكرية. 

وكان فينتر قد أثار عاصفتين اثنتين، بوجه خاص، خالل العدوان 

اإلس���رائيلي األخير عل���ى قطاع غزة )»الج���رف الصامد«( في صيف 

الع���ام الماضي- 2014، وخالل توليه منص���ب قيادة »غفعاتي«، أحد 

ألوية النخبة في الجيش اإلسرائيلي. 

وعلى الرغم من أنه لم ينه خدمته العس���كرية النظامية ولم يخلع 

بزته العس���كرية بعد � إذ يقضي في هذه األيام »س���نة دراس���ية 

اس���تكمالية« في »كلية األمن القومي« س���يعود في ختامها )وفق 

المخط���ط المعلن( إل���ى صفوف الجي���ش لتتم ترقيت���ه إلى رتبة 

عميد وتعيينه في منصب »رئيس مقر قيادة المنطقة العس���كرية 

الجنوبي���ة« � إال أن���ه تح���دث، مؤخرًا، ع���ن جوانب عدي���دة تتعلق 

بالعاصفتي���ن المذكورتين تحدي���دا وعن بعض جوان���ب العدوان 

األخي���ر على قطاع غزة، وذلك ضمن كلمة ألقاها في إحدى المدارس 

الدينية اليهودية )ييش���يفاه( في مدينة بيتح تكفا، حيث يقيم، 

بحضور جمهور كبير من »المتدينين الوطنيين«. 

وقامت صحيفة »مكور ريش���ون« اليمينية بنش���ر مقاطع من هذه 

الكلمة.

»الرسالة المسيانية«
ث���ارت العاصف���ة األولى في إثر الكش���ف عن الرس���الة الداخلية 

)»رس���الة القائد في المعركة«( التي وجهها فينتر إلى جنوده في 

ل���واء »غفعاتي« خالل ع���دوان »الجرف الصامد« وضمنها س���يال من 

االقتباس���ات الدينية، جاعال من المنطلق���ات والمعتقدات الدينية 

»مرجعية« للس���لوك العس���كري المتوقع من الجنود خالل العدوان، 

حتى اعتبرتها أوساط واسعة، عسكرية وسياسية وإعالمية، »رسالة 

مس���يانية« ال يجوز وضعها هاديا )دينيًا( للجنود في نطاق »نشاط 

عسكري«. 

وقال المدير العام ل�«الجمعية من أجل حرية التدين والمس���اواة«، 

الحاخام المحامي أوري ريغف، آنذاك، إن رسالة قائد لواء »غفعاتي« 

إل���ى جنوده »مؤش���ر خطير يثي���ر قلقا كبيرا جدا، وحري بس���لطات 

الجيش المس���ؤولة أن تعل���ن موقفها حيال ه���ذا الخلط المرفوض 

والخطير بين الدين والجيش«!.

 وأضاف ريغف: »إن األمر األخطر في هذه الرسالة هو توجه القائد 

الذي يحاول إقناع الجنود بأن الحرب حرب دينية«! 

وخل���ص إلى القول: »من الضروري أن يحرص قادة هذا القائد على 

إفهامه ضرورة الفصل المطلوب بين معتقداته الدينية وبين تأدية 

مهام منصبه العسكري، بين توجيهات القتال وأوامره وتعزيز روح 

الجنود وبين الوع���ظ الديني وتحويل المواجه���ة إلى حرب دينية 

دفاعا عن اسم رب إسرائيل وكرامته«! 

وكان فينتر كتب في رسالته تلك يقول: 

»لق���د اختارنا التاري���خ لنكون رأس الحربة ف���ي القتال ضد العدو 

ّي، الذي يجدف، يعلن ويهين رب معارك إس���رائيل... 
ّ
اإلرهابي الغز

نحن نضطل���ع بهذه المهم���ة تأدية لرس���الة ومن منطل���ق كوننا 

مس���تعدين للمخاطرة وبذل أرواحنا دفاعا عن عائالتنا، عن ش���عبنا 

وعن وطنن���ا... من أجل اجتث���اث العدو وإزالة التهديد عن ش���عب 

إسرائيل«!

وكتب فينتر، في رسالته أيضا: »إنني أرفع عيني إلى السماء وأتلو 

الصلوات أدعو فيها الرب إلى األخذ بأيدينا ومؤازرتنا: سنحارب من 

أجل ش���عبك، شعب إس���رائيل، ضد عدو يلعن اسمك... وأدعو الرب، 

كم���ا ندعو في صلواتنا، ك���ي يتحقق ما ورد في الت���وراة: »إّن الرّب 

إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ويخلصكم« ... آمين«! 

وحاول فينتر، خالل كلمته أمام الييش���يفاه، تفسير وتبرير هذه 

الرسالة وما تضمنته فقال: 

»أنا لست قائدا يؤدي شعائر دينية فحسب. إنني أعيش اإليمان. 

وحين أصل إلى هذه الحرب )»الجرف الصامد«( أدرك أن ثمة أش���ياء 

تؤرقن���ي ال تخطر في بال قادة عس���كريين آخرين. فهل هناك من 

انتبه إل���ى التاريخ العبري الذي تصادف مع بدء الحرب؟ إنني أجري 

ح���وارا مع الخال���ق، أو مونولوجا على األصح ألن���ه ال يجيبني إطالقا. 

لكنني شعرت بأنني أجري حوارا مع رب الكون من منطلق مسؤوليتي 

التي تقتضي تحقيق النصر وإعادة الجنود إلى بيوتهم سالمين«. 

وشرح فينتر مضمون رسالته تلك إلى جنوده فقال: 

»عندما أكتب رسالة إلى جنودي تتحدث عن الروح القتالية والصالة 

العميقة لخالق الك���ون، فما الذي أبتغيه؟ ... لقد نجحت في تحييد 

نفس���ي والقول: إنني أخاطر بنفسي من أجل أبنائك. نجحت في أن 

أقول لرب الك���ون: إنني أقوم بما هو أكبر من���ي وأكبر من قدرتي... 

أنا لس���ت س���وى مبعوث جمهور وال أفعل هذا من أجل نفس���ي. أنا 

أتحدث، إذن، عن الروح القتالية وأستخدم ما قاله الملك داود. وحين 

أذكر قتلى الملكوت العش���رة وأذكر عبارة أن العدو »يلعن اس���مك، 

يهينه ويجدفه« يقولون إن هذا »جهاد يهودي«. ليس هناك جهاد 

يه���ودي. وهذا يعرفه كل َمن يعرف اليهودي���ة. الجهاد هو حرب 

دينية لقتل جميع غير المؤمنين. في اإلسالم ثمة عالمان، أحدهما 

هو عالم مستقبلي جميع البشر فيه مسلمون. أما في اليهودية، في 

المقابل، فليس ثمة تبشير وال نية لتهويد الجميع. ولذا، ليس ثمة 

جهاد يهودي هنا، وإنما حرب تنطلق من اإليمان«.  

ولم يحاول فينتر خالل كلمته في بتيح تكفا نفي وصف رس���الته 

تلك بأنها »مسيانية«، بل قال: »توجه إلي شخص يدرس معي )في 

كلية األمن القومي( وسألني: هل أنت مسياني؟ قلت: أتعرف؟ يبدو 

أنني كذلك. فوالداي وجّدي وجدتي كانوا كذلك أيضا. منذ دراستي 

في أور عتصيون )إحدى أهم وأبرز المدارس الدينية � ييش���يفوت 

� التابع���ة للتيار الديني الوطني اليهودي( أتلو، في نهاية الصالة، 

دعاء »أومن بقدوم المس���يح المنتظر«. فهل أنا مسياني، أم ال؟ لكن 

الس���ؤال عن هذا يخبئ مكيدة: فالسؤال هل أنت مسياني؟ هو مثل 

الس���ؤال: هل أنت كهانّي )من أتباع الحاخ���ام مئير كهانا(؟ أو هل 

أنت فاش���ّي؟. كال، ولكن معا سوف ننتصر. ثمة خطوط حمراء. يجب 

أن نكون موحدين، بكثير من الحب. وعندئذ س���وف نصل. أنا أعرف 

إلى أين أريد أن أصل وأومن بما أقرأ«.

وقال فينتر إن إسرائيل والشعب اليهودي ال يواجهان اآلن خطرا 

وجوديا، ولذا »لدينا الوقت الكافي لتوضيح َمن نحن«. ثم تس���اءل: 

»لماذا أرض إس���رائيل، بالذات؟ هل ثمة حاجة إلى أرض إس���رائيل 

كلها؟«.  ويجيب: المسألة ليست بسيطة. ثمة خالفات ومشاحنات، 

لكن األمر األهم ف���ي نظري هو التذكير بأننا يمكن أن ننتصر فقط 

إذا كن���ا موحدين. وفي الخالفات، أول ما يتبادر إلى ذهني هو حملة 

االقتالع )إخالء المستوطنات( من غوش قطيف )قطاع غزة(. 

وأضاف: »إن من هاجمني بسبب الرسالة رأى كما يبدو السالح عبر 

الصور فقط، لم يشارك في حياته في معركة وال يعلم ما هي الروح 

القتالي���ة... قبل الخروج للمعركة أنا أق���رأ أمام جنودي أقوال كاهن 

الحرب: »إسمع يا إسرائيل ستخرجون اليوم للحرب« إلخ. ال يوجد أحد 

منهم، بل وحتى األكثر علمانّية، ال يتلو وبنّية كبيرة هذه الصالة قبل 

هم قد يفقدون 
ّ
الخروج للمعركة. في المعركة، حيث يعلم الجنود أن

صلون بحقيقتهم. 
ّ
هم يت

ّ
الشيء األغلى بالنسبة لديهم، حياتهم، فإن

صل بحقيقته الداخلية 
ّ
ه يت

ّ
حين يكون اإلنسان في خطر الموت، فإن

ا يلتقي بالله. هذا 
ً

األعمق، وحين يحدث ذلك، فإّن الكافر األكبر أيض

هو الس���بب في أّن اإليمان يمأل قلوب الجميع وقت الحرب، فضال عن 

هم يرون الكثير من المعج���زات، حيث من الصعب عدم اإليمان«. 
ّ
 أن

وتطرق فينتر إلى عاصفة أخرى أثارها حين قال لبعض الصحافيين 

الذي���ن دخلوا إلى قطاع غزة، إب���ان العدوان: »لو أنه���م يحررون لنا 

الفرامل فقط، فس���نصل إل���ى البحر«، والتي اعتبره���ا البعض نقدا 

مباشرا للمسؤولين السياسيين، فنفى فينتر أن يكون هذا مقصده 

وق���ال: »إن اإلعالم هو جزء م���ن الحرب. وقد جرت ه���ذه الحرب في 

صالون���ات الكثير م���ن الناس. ص���درت إلّي أوامر بالس���ماح لثالثة 

مراس���لين صحافيين بالدخول إلى قطاع غزة ليش���اهدوا ما نفعل. 

أردت من خاللهم إيصال رس���الة إلى حرك���ة حماس وقلت إنه إذا ما 

حرروا لنا الفرامل فلن نراهم هنا بعد اليوم.... تلقيت رس���الة عاجلة 

م���ن قائد كبي���ر يدعوني إلى الت���رّوي، ألنني برأي���ه أصف القيادة 

السياس���ية بالضعف والتردد. قلت له: ل���م يخطر هذا ببالي مطلقا. 

أردت فقط إعالم قادة حماس بأنهم ليس���وا ه���م الذين يصدوننا 

وإنما قياداتنا العليا، وإذا ما أفس���حت القيادة لنا المجال فسنوجه 

لهم صفعة قوية مدوية«. 

»حماس تعرف ما يخيفنا
لكننا فاجأناها«!

عن الع���دوان األخير على غ���زة )»الجرف الصام���د«(، قال فينتر 

إن »القضي���ة في غزة لم تكن تهديدا على وجود دولة إس���رائيل. 

حماس ال تتوهم أنها تس���تطيع احتالل دولة إسرائيل. أقصى ما 

يمكنه���ا تحقيقه هو تكبيدها )إس���رائيل( بع���ض األضرار وقتل 

بعض األش���خاص. لكن المس���ألة أنه كانت هناك درجة عالية من 

التخويف. فقد درست حركة حماس شعب إسرائيل جيدا وأصبحت 

تعرف أكثر ما يخيفنا: سقوط جنود قتلى، العبوات، الصواريخ على 

إس���رائيل، الجنود المخطوفون. فحين كان أح���د جنودنا مخطوفا، 

ضجت الدولة كلها. أعتقد أننا نأخذ التخويف بجدية تفوق حجمه 

الطبيعي. بل أس���تطيع الق���ول إن رعبا قد دب فين���ا. ال أقول هذا 

باس���تخفاف، بل أعرف من تجربتي أننا كن���ا مضطرين، في كثير 

من األحيان، إلى تقديم خطط عس���كرية ال لش���يء س���وى لتقوية 

المس���توى السياس���ي وطمأنته عل���ى أننا قادرون عل���ى مواجهة 

التح���دي والتهدي���د. كان ثمة ش���عور بأننا نص���دق العدو الذي 

يقول لنا: »هنا س���تكون مقبرتكم« و«تعالوا حتى نذبحكم«. ولقد 

استعدت حماس جيدا لهذه اللعبة«.  

وعن »حرب األنفاق«، كش���ف فينتر أن���ه كان من بين المعارضين 

لدخ���ول قوات من الجيش اإلس���رائيلي إلى األنفاق ف���ي قطاع غزة 

موضحا: »قبل الحرب ببضعة أش���هر أجرينا تدريبا واس���عا يحاكي 

لب من���ي عرض تحقيق 
ُ
حرب���ا في داخ���ل قطاع غزة. وخ���الل ذلك ط

حول األنفاق اكتش���فت خالله أمورا مثيرة، منها مثال أنهم يدربون 

جنود الجيش بص���ورة مغلوطة � إما تفجير األنفاق أو الدخول إليها 

والقت���ال، كما في موقع محصن. قلت، ف���ي هيئة رفيعة جدا: جنود 

غفعات���ي لن يدخلوا إلى األنفاق. إذا ما مددت يدا إلى جحر األفعى، 

لدغ. نحن ال نخاف، لكننا لس���نا أغبياء. قدمت 
ُ
فمن الواضح أنك س���ت

اقتراحات أخرى بديل���ة، وطّورنا معدات وأجهزة معينة وفي نهاية 

الحرب حصلنا على جوائز عنها«. 

وق���ال: »لقد جه���زت حركة حماس نفس���ها واس���تعدت للقتال 

طوال سبع س���نوات. كان تقديرها أننا س���نأتي إليهم من المواقع 

التي حددوها هم، بناء على تحليل عمليات س���ابقة. كش���فنا األمر 

وتوصلنا إلى االس���تنتاج بأنه ليس من الصحيح مهاجمتهم وجها 

لوج���ه، ب���ل ينبغي أن نفاجئه���م من الخلف. ه���ذه نقطة الضعف 

لديهم. وبالفعل، وضعنا قوة عس���كرية ف���ي المقدمة للتمويه، من 

المكان الذي اعتقدوا أننا س���نأتيهم منه، بينما أجرينا في ساعات 

الليل مناورة بمش���اركة كتيبتين ونصف كتيبة. وفي الصباح، حين 

استيقظت حماس، اكتش���فت أننا خلفهم، وراء ظهرهم. ولذا، فلم 

نصطدم بأية مقاومة، تقريبا. تركوا أسلحتهم وهربوا. أحد األسرى 

قال خالل التحقيق معه: تدربنا خالل س���نوات على أن تأتوا من هنا، 

لكنكم أتيتم من الخلف«!

وقال فينتر: »لألسف، فإن بعض األلوية والوحدات تصرفت بشكل 

مختل���ف. وأنا ال أقصد امتداح غفعاتي، لكن الحرب في تلك المواقع 

كانت أسهل منها في مواقع أخرى«. 

قائد لواء »غفعاتي« خالل عدوان »الجرف الصامد« على قطاع غزة العقيد عوفر فينتر:

ليس ثمة »جهاد يهودي« بل »حرب 
تنطلق من قاعدة اإليمان )الديني(«!!

*»في كثير من األحيان كنا مضطرين )خالل الحرب على غزة( إلى تقديم خطط عسكرية 
ال لشيء سوى لتقوية المستوى السياسي وطمأنته بأننا قادرون على مواجهة التحدي 

والتهديد. كان ثمة شعور بأننا نصدق العدو الذي يقول لنا: »هنا ستكون مقبرتكم« 
و»تعالوا حتى نذبحكم«. ولقد استعدت حماس جيدا لهذه اللعبة«*»حماس استعدت 
أيضا للمواجهة وتوقعت قدومنا من األمام وجها لوجه، لكننا باغتناها من الخلف«!*

أكدت تسع منظمات لحقوق اإلنسان في إسرائيل في بيان خاص صادر عنها 

في نهاية األس���بوع الفائت، أن دعوة الّساسة اإلس���رائيليين عناصر الشرطة 

والجنود إلى قتل الفلس���طينيين بداًل من االعتقال هي بمثابة استباحة دماء 

على رؤوس األشهاد.

وجاء في البيان:

»منذ بداية جولة العنف الحالية، نش���هد ظاهرة خطيرة إلطالق النار بهدف 

به بهم بذلك. ويدور الحديث 
ُ
قتل فلسطينيين مس���وا بإسرائيليين أو اش���ت

عن سلس���لة حاالت تّم توثيقها ونش���رها، تثير مخاوف م���ن أن النهج الذي 

تّم اختياره للتعامل مع هذه الحاالت هو األس���وأ، وبهذا كانت النتيجة قاتلة 

أو لألس���ف ال لزوم لها. في الحاالت التي كان المش���تبه بهم يهوًدا لم ُيطلق 

الّرصاص عليهم بتاتا.

هناك ساس���ة ومس���ؤولون في الش���رطة ال يعملون على تهدئة الجو العام 

العاصف، بل على العكس من ذلك - يدعون علنا إلى قتل المش���تبه بهم دون 

قل 
ُ
محاكمة، وإلى أن يقوم المدنّيون بحمل السالح. هذا على سبيل المثال ما ن

 من يطعن اليهود 
ّ

على لسان موشيه إدري، قائد شرطة لواء القدس، قائال: كل

أو يصيب أبرياء ب���أذى حكمه القتل. وقال وزير األم���ن الداخلي غلعاد إردان: 

كل مخ���ّرب عليه أن يعرف أنه لن ينجو من العملية الموش���ك على تنفيذها. 

ا يجب إطالق النار 
ً
ا أو مفك

ً
وقال عضو الكنيس���ت يائير لبيد: من ُيخرج س���كين

عليه وقتله. 

���د ج���زء كبير من وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية لتعزيز نه���ج مماثل، 
ّ
وتجن

والمصادر المس���ؤولة التي م���ن المفترض أن تراقب عمل الش���رطة - النيابة 

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

ال خالف حول خط���ورة األحداث الحاصلة في األيام األخي���رة، وحول الحاجة 

إلى حماية الجمهور من الطعن وغيره من الهجمات. ولكن يبدو أنه في حاالت 

كثيرة جدا، بدال من التصرف بطريقة تتناسب وطبيعة كل حدث، يهرع رجال 

الش���رطة والجنود إلى إطالق النار بقصد القتل. إن الدعم السياسّي والشعبّي 

لهذه العمليات يعني استباحة دماء الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية 

)المحتلة( وإسرائيل.

ب���دال من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلس���طينيين في الضفة الغربية )بما 

فيه���ا القدس الش���رقية( وقطاع غزة، على الحكومة اإلس���رائيلية العمل على 

إنهاء واقع القمع المتواصل واليومي لما يقارب أربعة ماليين إنسان يعيشون 

م���ن دون أي أمل في التغيي���ر، وفي ظل غياب أفق بإنه���اء االحتالل والعيش 

بحرية وكرامة«.

ووقع���ت عل���ى البيان المنظم���ات التالي���ة: 1- جمعية حق���وق المواطن في 

إسرائيل؛ 2- أمنستي إنترناش���يونال )منظمة العفو الدولية(- فرع إسرائيل؛ 

3- بتس���يلم؛ 4- غيش���اه )مس���لك(؛ 5- اللجنة العاّمة لمناهضة التعذيب في 

وعين 
ّ
إسرائيل؛ 6- هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد؛ 7- يش دين- منظمة متط

لحقوق اإلنس���ان؛ 8- عدال���ة- المركز القانون���ّي لحقوق األقلّي���ة العربّية في 

إسرائيل؛ 9- أطباء لحقوق اإلنسان- إسرائيل.

بتسيلم: واقع الحياة الذي 
له االحتالل فظيع للغاية!

ّ
يشك

مة بتس���يلم أص���درت قبل ذلك بيانا أعرب���ت فيه عن صدمتها 
ّ
وكانت منظ

 إنسان 
ّ

الكبيرة وإدانتها الش���ديدة لالس���تهانة بحياة البش���ر، وأكدت أن كل

مسؤول عن أفعاله، لكن الحكومة اإلسرائيلية هي المسؤولة عن واقع االحتالل 

وآثاره.

وجاء في البيان:

ه���ذا العام ُيكمل االحتالل اإلس���رائيلي عامه ال�49. وفي األس���ابيع األخيرة 

ذها 
ّ
وقعت عش���رات الهجمات المرّوعة ض���ّد مدنيين إس���رائيليين والتي نف

ة الغربّية. ع���دد القتلى والجرحى في 
ّ
فلس���طينّيون في إس���رائيل وفي الضف

ف. ما من روح بش���رّية ال تهتز في ضوء هذا 
ّ
تصاعد. واألخبار المرّوعة ال تتوق

العنف.

في المقابل، ينادي مس���ؤولون في الحكومة اإلسرائيلية وفي سلطات أخرى 

بإصرار بإطالق النار لقتل الفلس���طينيين المش���تبه به���م بتنفيذ العمليات 

لون خطًرا بعد. باإلضافة 
ّ
واس���تباحة دمائهم، بما في ذلك أولئك الذين ال يشك

إلى ذلك، تّمت مهاجمة الماّرة الفلسطينيين في شوارع المدن ولم يطلق أحد 

الرصاص على المعتدين وأبَدت الشرطة مغاالة في التسامح، ناهيك عن إبداء 

 في 
ّ
 الكش���ف عن هذا العنف. ما من روح بشرّية ال تهتز

ّ
عدم االكتراث، في ظل

ضوء هذا العنف.

ة أنحاء األراض���ي المحتلة - الضف���ة الغربية 
ّ
في الوقت نفس���ه، وف���ي كاف

وقطاع غزة والقدس الش���رقية - تنعقد مظاهرات كبيرة. وقد أدى اس���تخدام 

دولة إس���رائيل للقوة المفرطة في عملّية قمع المظاهرات إلى وفاة عش���رات 

الفلسطينيين على األقل وإصابة المئات.

 فيها تنفيذ عملّيات قتل 
َ

رة أوِقف
ّ
بالتوازي مع ذلك، شهدنا أيضا حاالت مؤث

 ،
ً
جماعي )لينتش(. هذه الحاالت هي جزء من األمل في مستقبل أكثر إنسانية

رغم الخوف والكراهية المتصاعَدين.

تكرر منظمة بتسيلم إدانتها ألي مس بالمدنيين. نبذ العنف يجب أن يكون 

أمًرا قاطًعا. انتهاك حق الحياة يستوجب إدانته وإيقافه.

ظ المطلق من العن���ف. تعود الحكومة اإلس���رائيلية 
ّ
ال يكف���ي فق���ط التحف

وتبرز موجة العنف الحالية كانفجار للكراهية بمعزل عن أي س���ياق، وأنه لزاٌم 

بها األمر. ف���ي المقابل، تتنّصل الحكومة تماًما 
ّ
 القوة التي يتطل

ّ
قمعه���ا بكل

من مس���ؤوليتها عن الوضع. لك���ن ال يمكن النظر إلى أحداث هذه األس���ابيع 

بمع���زل عن واقع القم���ع اليومّي المتواصل لما ُيقارب أربعة ماليين ش���خص، 

مع غياب األمل في التغيير. يتعرض المواطنون اإلسرائيليون في هذه األيام 

ة 
ّ
لعن���ف ال يمكن احتماله - ولكن »الوضع الراهن« الذي تعّود عليه تقريًبا كاف

اإلس���رائيليين يعني التعّرض المتواصل لماليين الفلسطينيين إلى العنف 

النابع من نظام االحتالل، وجوانب القمع والسلب والّدوس على الحقوق الكامنة 

ف���ي جوهره كاحتالل. مقترحات »فرض حصار« على األحياء الفلس���طينية في 

القدس، أو فرض حكم عس���كرّي داخل الخط األخضر، هي عكس ما هو مطلوب: 

توسيع ممارس���ات االحتالل بداًل من وضع حّد لها. األشخاص الذين يطمحون 

ا منتظًما من حياة مخيفة،  إلى مس���تقبل ال تك���ون فيه األحداث الراهنة ج���زًء

له االحتالل«.
ّ
يجب أن يدلوا بآرائهم حول واقع الحياة الفظيع الذي يشك

تشكيل »وحدة سايبر عربية« في الشرطة اإلسرائيلّية
لمالحقة شبكات التواصل االجتماعي!

أش���ار بيان صحافي صادر عن مركز »إعالم« في الناصرة في نهاية األسبوع 

الفائت، إلى أنه في أعقاب رد الش���ارع الفلسطيني على االنتهاكات المتكررة 

للمس���جد األقصى والتي أدت الندالع مواجهات، قامت الش���رطة اإلسرائيلية 

باس���تهداف الصحافيي���ن ومطاردة أفكار الناش���طين عل���ى مواقع التواصل 

االجتماعي.

وأض���اف البيان أنه من بين الش���هادات التي قام »إعالم« بجمعها يتضح أن 

الشرطة عمدت إلى استهداف الصحافيين والمراسلين، وعددهم حتى اليوم 

39 صحافًيا مقدسًيا و7 صحافيين من مناطق 48. 

وقال الصحافّي س���اهر الحاج في ش���هادته عقب االعتداء عليه في مسيرة 

الغضب التي نظمت في الناصرة يوم 2015/10/8 إن الش���رطة صوّبت سالحها 

ضد كل من حمل كاميرا وتواجد في المظاهرة باعتبار أنه صحافّي، وهذا يفسر 

حقيقة أن كل مصابي التظاهرة كانوا من الصحافيين والمراسلين.

وقالت الصحافّية هناء محامي���د التي أصيبت بحروق في الوجه، إن االعتداء 

على طاقم قن���اة الميادين كان بقنابل الغاز، حيث عمدت الش���رطة إلى إلقاء 

القنابل صوبهم بتاريخ 2015/10/4 على الرغم من ارتدائهم للسترات الواقّية 

مع إشارة »صحافة«.

وقد تنوعت االعتداءات اإلس���رائيلية على الصحافيي���ن بين الضرب المبرح 

واإلصابة بالرصاص الحي وقنابل الغاز الس���ام والمس���يل للدموع بدون أدنى 

اعتبار للقوانين الدولّية التي تحمي الصحافيين أثناء المظاهرات الس���لمية 

أو النزاع المسلح.

ا للمواثي���ق والمعاهدات الدولية ف���إن الصحافيين 
ً
ر »إع���الم« أنه وفق

ّ
وذك

ف���ي مناطق النزاع محمي���ون، حيث تنص المادة 79 م���ن القانون المّعدل من 

معاه���دة جنيف الرابعة لعام 49 على »أّن الصحافيين المدنيين الذين يؤدون 

مهماته���م ف���ي مناطق النزاعات المس���لحة يج���ب احترامه���م ومعاملتهم 

كمدنيين، وحمايتهم من كل أش���كال الهجوم المتعمد، ش���ريطة أال يقوموا 

بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين«.

ا س���افًرا  لقرار مجلس األمن رقم 2222 الخاص 
ً
ّعد تلك االنتهاكات خرق

ُ
كما ت

بحماية الصحافيين والذي صّدر في أيار األخير، ويعتبر هذا القرار اس���تمراًرا 

للقرار 1738 الذي بادرت إليه فرنس���ا الع���ام 2006، ويدافع عن حرية التعبير، 

حة وأيضا خارج هذا اإلطار.
ّ
حتى عبر اإلنترنت، في حاالت النزاعات المسل

وفي س���ياق التش���ديد على هذا القرار، دان »إعالم« االعتقاالت المتكررة من 

قبل »وحدة الس���ايبر العربية« في الشرطة اإلس���رائيلّية، وهي وحدة جديدة 

ت مع تصاعد األح���داث لرصد العالم االفتراضي الفلس���طيني ومالحقة 
ّ
���كل

ُ
ش

النشطاء العرب بذريعة أّن منش���وراتهم عبر شبكات التواصل االجتماعي قد 

تحم���ل »نوايا« لتنفي���ذ »أعمال إرهابّية«، علًما أن معظم تلك المنش���ورات لم 

تتجاوز التضامن المنطقي واألخالقي مع إخوتهم الفلس���طينيين وتس���جيل 

موقف ضد ما تتعرض له مقدساتهم من انتهاك.

ورص���د »إعالم« 7 اعتقاالت عل���ى األقل على خلفية الموق���ف، منها اعتقال 

مثقال زيدان من كفر مندا، صاحب موقع »بلدتنا«، الذي قامت الشرطة بتمديد 

اعتقال���ه ليوم واحد؛ واعتقال الرياضية حمامة جربان من جس���ر الزرقاء العبة 

منتخب »فلسطين« و«هبوعيل الخضيرة« )اإلسرائيلي( لكرة القدم.

ح أن إس���رائيل تس���تثمر في اآلونة األخيرة جه���وًدا إضافّية لطمس 
ّ

ويتض

الحقائ���ق وتغييبه���ا، ولتحس���ين صورته���ا الدعائّي���ة للعالم عبر وس���ائل 

قمعّية، وتأكيًدا على ذلك قامت بنش���ر صور للطف���ل أحمد مناصرة )13 عاًما( 

الذي اش���تهر من خالل فيدي���و االعتداء عليه في الق���دس وتنكيل الجمهور 

اإلس���رائيلي به، ويظهر الطفل في الصور وهو في المستش���فى معافى فيما 

���ا لحقوق الطفل وفق 
ً
يت���م تقديم الطعام له، علًما أن هذا النش���ر يعتبر خرق

ا لقواع���د أخالق المهنة الطبّي���ة التي تلزم 
ً
ا خرق

ً
القان���ون اإلس���رائيلي وأيض

بضمان السرية والخصوصّية للجرحى، بغض النظر عن هويتهم وانتمائهم.

ويؤكد بيان »إعالم« في هذا الس���ياق أن كل تلك المحاوالت لطمس الحقائق 

وتش���ويهها، ومنح فضاء ومس���احة تحرك للدعاية اإلس���رائيلية لخلق رواية 

تش���رعن االعتداءات واالنته���اكات، لن تنجح في ظل انتشار وس���ائل اإلعالم 

الجديد والتي أوكلت لها المهمة في نقل الوقائع من كافة المناطق وبطريقة 

مباش���رة، وأّن تلك االعتقاالت لن تطال آالف الناش���طين عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

وق���ال البي���ان إن »إع���الم« يعمل ف���ي اآلونة األخي���رة عل���ى مواجهة تلك 

االنته���اكات قضائًيا، إذ قام القس���م القضائ���ي في المركز بمراس���لة كافة 

المؤسس���ات المس���ؤولة مطالًبا إياها بالعمل على وق���ف المس بالصحافيين 

وحمايتهم في الميدان.

مات لحقوق اإلنسان في إسرائيل:
ّ
تسع منظ

دعوة الّساسة اإلسرائيليين عناصر الشرطة والجنود
إلى قتل الفلسطينيين بداًل من االعتقال استباحة دماء!
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

نش���ر »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«، األس���بوع الماضي، استطالع 

»مؤشر الس���الم« الش���هري الذي يجري تحت رعاية هذا المعهد وجامعة 

تل أبيب، وأجري بين 6 – 8 تش���رين األول الحالي. وش���مل االستطالع 600 

مواطن يهودي وعربي يشكلون عينة تمثل السكان البالغين في إسرائيل، 

من س���ن 18 عاما فما فوق. واحتمال الخطأ في هذا االس���تطالع هو بنسبة 

1ر%4. 

ودلت نتائج هذا االس���تطالع، الذي أج���ري بالتزامن مع اندالع الهبة في 

القدس الش���رقية، على انعدام الثقة لدى الجمهور اإلسرائيلي العريض 

ب���إدارة الوضع األمني في القدس وبالتزام رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامين نتنياهو، بحل الدولتين، لكن أغلبية المستطلعين اليهود أيدت 

دخول المجموعات اليهودية إلى الحرم القدسي من أجل الصالة فيه.  

السؤال األول في االس���تطالع كان حول الجمود السياسي بين إسرائيل 

والفلس���طينيين والفترة التي يمكن أن يمتد هذا الجمود خاللها من دون 

ان���دالع انتفاضة ثالثة. وقال 5ر44% م���ن اليهود إن هذه الفترة يمكن أن 

تكون قصيرة وليس���ت أكثر من عام واح���د، بينما قال 20% إنها يمكن أن 

تمتد إلى عامين أو ثالثة، واعتبر 26% أنها يمكن أن تمتد ألكثر من ثالث 

سنوات من دون اندالع موجة عنف عارمة.

وفي المقابل، كانت النتائج معاكسة بين المستطلعين العرب، إذ اعتبر 

48% منهم أن فترة الجمود السياسي يمكن أن تمتد فترة طويلة من دون 

اندالع هبة فلس���طينية واسعة. وقال 26% إن هذا الجمود يمكن أن يمتد 

لفترة قصيرة من دون اندالع انتفاضة ثالثة. 

وحول حل الدولتي���ن، قال 50% من اليهود إن هذا الحل »لم يمت«، لكن 

46% اعتبروا أنه »مات«. وهنا أيضا كان موقف العرب معاكس���ا تقريبا، إذ 

قال 57% إن هذا الحل »مات« و35% قالوا إنه »لم يمت«. 

ورأى 46% من اليهود أن مستقبل إسرائيل سيكون أفضل في حال قيام 

دولة فلس���طينية إلى جانب إس���رائيل، بينما اعتبر 35% أن الحل األفضل 

هو ض���م الضفة الغربي���ة إلى إس���رائيل وقيام دولة واح���دة تحت حكم 

إسرائيل. وأظهر االستطالع أن أغلبية كبيرة من اليهود )68%( تؤيد ضم 

الكتل االس���تيطانية إلى إسرائيل في أي اتفاق، ما يعني أن حل الدولتين 

بنظرهم ال يشمل انسحاب إسرائيل إلى حدود العام 1967. 

من جهتهم، رأى 64% من العرب أن مس���تقبل إس���رائيل سيكون أفضل 

في حال تقس���يم الب���الد، لكن 42% منهم عبروا ع���ن موافقتهم على ضم 

الكتل االستيطانية إلى إسرائيل، مقابل 37% عارضوا ذلك. 

وقال 59% من اليهود إنهم ال يؤمنون بأن نتنياهو ملتزم بحل الدولتين. 

رغ���م ذلك، اعتب���ر 57% م���ن المصوتين لح���زب الليكود، ال���ذي يتزعمه 

نتنياهو، أنه ملتزم بحل الدولتين. وبلغت نس���بة العرب الذين ال يؤمنون 

بأن نتنياهو ملتزم بحل الدولتين 5ر%72.

واعتبر 60% م���ن اليهود أنه في حال قيام دول���ة واحدة فإنه ال ينبغي 

منح الفلس���طينيين حقوقا متس���اوية وكاملة، بينما قال 53% من العرب 

إنه ينبغي منح الفلسطينيين حقوقا كاملة ومتساوية. وأظهر االستطالع 

وجود إجماع يهودي، بنسبة 87%، على أن ثمة احتماال ضئيال ألن يعيش 

اليه���ود والعرب في المس���تقبل في دول���ة واحدة كمواطنين متس���اوي 

الحق���وق ويعترف كل طرف بحق���وق اآلخر. وكان هذا الرأي الس���ائد لدى 

العرب بنسبة %68. 

وتوق���ع 73% من اليهود و71% من العرب أن���ه في حال اندالع انتفاضة 

ثالثة فإن القيادة الفلس���طينية »لن تض���ع المفاتيح على الطاولة« بحيث 

تبقي إدارة ش���ؤون الفلس���طينيين في الضفة الغربية بيدي إس���رائيل. 

كذلك توقع 48% من اليه���ود و55% من العرب أنه لن يكون هناك تدخل 

دولي من أجل ممارس���ة ضغوط عل���ى الجانبين للتوقي���ع على اتفاق في 

المس���تقبل، بينما رأى 41% من اليه���ود و28% من العرب العكس من ذلك 

وأنه سيكون هناك تدخل دولي.

وكان���ت آراء اليهود منقس���مة حيال مس���ألة إدارة الوض���ع األمني في 

القدس، ما يعني أنهم ينظرون نظرة سلبية إلى أداء الحكومة، بينما رأت 

أغلبية بين الع���رب أن إدارة الوضع األمني في الق���دس من قبل الحكومة 

اإلسرائيلية سيء جدا. 

وفيما يتعلق باقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين 

للحرم القدس���ي، أيد 57% من اليهود السماح لليهود بالصالة في الحرم، 

بينما عارضت أغلبية العرب )81%( ذلك. 

آخر نتائج استطالع »مؤشر السالم«:

اإلسرائيليون فقدوا الثقة بإدارة الحكومة للوضع 
األمني في القدس وبالتزام نتنياهو بحل الدولتين

شرت على مدار السنوات األخيرة الماضية، 
ُ
تظهر تقارير ومعطيات ن

أن هناك تراجعا طرديا يحدث في مجال الخدمات في إسرائيل. 

وأكد تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة »شورش« لألبحاث االقتصادية - 

االجتماعية، التي أسسها الخبير االقتصادي البروفسور دان بن دافيد، 

أنه خ���الل األربعين عاما األخيرة طرأ تراجع ف���ي العديد من المجاالت 

المركزية في المجتمع واالقتصاد في إسرائيل.

وش���دد التقرير، الذي صدر األسبوع الماضي، على أنه من أجل ضمان 

مس���تقبل أفضل لسكان إس���رائيل، ينبغي إجراء تغييرات فورية في 

س���لم أولويات الدولة وإعطاء أولوية لمجاالت البنى التحتية البشرية 

والمادية. 

تراجع التعليم
تؤك���د اإلحصائيات أن أكبر تزايد طبيعي في إس���رائيل موجود في 

المجتمع الحريدي. 

ووفق���ا لب���ن دافيد، فإن���ه خالفا للرأي الس���ائد، ارتفع ع���دد الرجال 

الحريديم الذين تعلموا ثماني س���نوات فقط مع مرور السنين، بحيث 

أن أكث���ر من نصفهم لم يصلوا في دراس���تهم إل���ى أكثر من الصف 

الثامن، إذ أن الدراس���ة في الييش���يفاه، أي المعهد الديني اليهودي 

دّرس فيه التوراة والعلوم الدينية فقط، ال تعتبر تعليما رسميا. 
ُ
الذي ت

ورأى ب���ن دافيد أن هذا الوضع نابع من القوة السياس���ية للحريديم، 

وليس بس���بب قيود دينية. وحذر من أن األوالد الحريديم سيواجهون 

صعوبة في اقتناء ثقافة أكاديمية لدى بلوغهم، حتى لو أنهم أرادوا 

الحصول على ثقافة كهذه.    

وبصورة عامة، أشار بن دافيد إلى أن مستوى متوسط تحصيل األوالد 

اإلس���رائيليين في مواضيع الرياضيات والعل���وم والقراءة يقترب من 

 ،)OECD( حضيض تدريج دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

وذلك بموجب معطيات ال تش���مل تالميذ جهاز التعليم الحريدي. ولو 

أن اإلحصائيات ش���ملت الحريديم، لكان مس���توى متوس���ط تحصيل 

األوالد اإلس���رائيليين منخفضا أكثر. وأكد التقرير أن مستوى التعليم 

الذي تمنحه إس���رائيل للتالميذ العرب يؤدي إلى نتائج متدنية أكثر 

من تلك الموجودة في دول نامية كثيرة.   

وتبين معطيات مؤسس���ة »ش���ورش« أنه يوجد لدى أكثر من نصف 

الرجال الحريديم ثماني سنوات تعليمية في جهاز التعليم الرسمي 

أو أق���ل من ذلك. وال يتماش���ى هذا المعطى مع ارتفاع نس���بة الرجال 

الحريديم الموجودين في األكاديميا، وهذا أمر ينس���به الباحثون في 

»شورش« إلى الزيادة السكانية الحريدية بشكل عام.

وح���ذر التقرير من أن »المعطيات المتعلق���ة بالرجال الحريديم في 

العقد األخير تتناق���ض بالكامل مع االحتياجات المس���تقبلية لهذه 

المجموعة والحتياجات المجتمع اإلسرائيلي«. 

وتفيد المعطيات بأن نس���بة الرجال الحريديم ذوي ثقافة تعليمية 

رس���مية تقل عن تسع سنوات ارتفع في العام 2013 إلى 6ر52% بينما 

كانت هذه النسبة 8ر43% في العام 2002، علما أن هذه النسبة كانت 

8ر56% في العام 2012. 

وأضاف���ت المعطيات أن 4ر2% فقط من الرج���ال الحريديم في الفئة 

العمري���ة 20 – 34 عاما لديهم ثقافة أكاديمية، و6ر10% لدى النس���اء 

الحريديات في الفئة العمرية نفسها.   

وفي المقابل، فإن 8ر16% من الرجال الحريديم و3ر18% من النس���اء 

الحريدي���ات في الفئة العمرية 35 – 54 عاما لديهم ثقافة أكاديمية، 

وكانت هذه النسبة 2ر15% للجنسين في العام 2012، بينما بلغت هذه 

النسبة لدى الرجال اليهود غير الحريديم 1ر39% و8ر44% لدى النساء 

اليهوديات غير الحريديات. 

ولفت تقرير مؤسس���ة »ش���ورش« إلى أن أحد العوام���ل التي تتوقع 

حصول الفرد على راتب مرتفع هو عدد الوحدات الدراسية في موضوع 

الرياضي���ات. فالعاملون الذي���ن تعلموا الرياضيات بمس���توى خمس 

وحدات دراس���ية يتلق���ون راتبا أعلى خالل حياتهم، قياس���ا بعاملين 

تعلموا هذا الموضوع بمس���توى ثالث أو أربع وحدات. وفي العام 2012، 

تقدم 2ر9% فقط من تالميذ الثواني عشر المتحان بجروت )توجيهي( 

الرياضيات بمس���توى خمس وحدات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم 

اإلس���رائيلية مؤخرا عن برنامج دراس���ي يرمي إلى زيادة عدد التالميذ 

المتقدمين المتحان بجروت الرياضيات بمستوى خمس وحدات. 

كذل���ك أظهرت إحصائي���ات أن األجر للس���اعة ال���ذي يحصل عليه 

مس���تخدمون تعلموا موضوع الرياضيات بمستوى ثالث وحدات أعلى 

بحوالي 19% من أجر العاملين الذين لم يتقدموا المتحان بالرياضيات 

أبدا أو درس���وا هذا الموضوع بمس���توى أدنى. وكان أجر الذين تقدموا 

المتح���ان بمس���توى أربع وح���دات أعلى ب����36% من أولئ���ك الذين لم 

يتقدم���وا المتحان بجروت ف���ي الرياضيات. ورغم ذل���ك، ذكر التقرير 

أنه »من الواضح أن الرياضيات ليس���ت الموضوع األساس الوحيد الذي 

يؤهل لوظيفة جيدة في المستقبل«. 

تقليصات في األكاديميا
أش���ار بن دافيد إلى ح���دوث تراجع ف���ي المج���ال األكاديمي خالل 

األربعين عاما الماضية. وبينت المعطيات أن عدد الوظائف في السلك 

األكاديم���ي في الجامعات أقل ب�20% مم���ا كان عليه قبل أربعين عاما، 

وذلك على الرغم من أن عدد س���كان إس���رائيل تضاع���ف، كما أن عدد 

ط���الب الجامعات ازداد بنس���بة 350%. كذلك فإن ع���دد العاملين في 

مج���ال األبحاث ارتفع خ���الل األربعين عاما األخيرة بنس���بة 14% فقط. 

وفيم���ا يتعلق بالكلي���ات، التي تم فتح العش���رات منها خالل العقود 

األخي���رة، وارتف���ع عدد طالبها بنس���بة 500، فإن عدد أعضاء الس���لك 

التعليمي ازداد بنسبة %40. 

وأوض���ح التقري���ر أن االنخفاض في عدد أعضاء الس���لك األكاديمي، 

المرتبط بظاهرة ه���روب األدمغة أيضا، نابع م���ن اإلخفاقات اإلدارية 

ف���ي الجامعات ومن تراجع ميزانية التعلي���م العالي منذ العام 2000، 

وأدى إلى نقص في الوظائف في مؤسسات التعليم العالي. ولم تحقق 

مح���اوالت مجلس التعليم العال���ي من أجل زيادة ع���دد الوظائف في 

السلك األكاديمي الرفيع في الجامعات سوى نجاحات جزئية. 

وأش���ار التقرير إلى العالقة بين التعليم العالي ونس���بة التشغيل. 

وفي هذا الس���ياق، فإن نسبة تش���غيل النساء العربيات الالتي يحمل 

لقبا أكاديميا بلغت 70% في العام 2011، بينما نسبة الالتي لم يكملن 

12 س���نة تعليمية كانت 11% فقط. كذلك فإن نس���بة تشغيل الرجال 

اليهود غير الحريديم بلغت 91% بين حاملي األلقاب األكاديمية و%71 

بين أولئك الذين لم يكملوا 12 سنة دراسية. 

الصحة
أكد التقرير أن حال المجال الصحي في إس���رائيل مخيب لألمل. ففي 

منظمة OECD توجد 33 دولة إضافة إلى إس���رائيل، وفي 31 من هذه 

الدول عدد األس���رة في المستش���فيات مرتفع قياس���ا بعدد السكان. 

بينما في إس���رائيل يوجد أطباء من أفضل األطباء في العالم، بحس���ب 

التقرير، لكن في الوقت نفس���ه فإن هناك مرض���ى ينامون في أروقة 

المستش���فيات، األمر الذي يذكر بحال المستشفيات في دول العالم 

الثالث.  

ويح���ذر خب���راء في مجال الصحة منذ س���نوات طويلة م���ن أن جهاز 

الصحة اإلس���رائيلي ليس مس���تعدا للنمو الطبيعي للسكان والرتفاع 

نس���بة المس���نين بينهم، وأنه من دون إضافة مئات األس���رة في كل 

عام، فإن الوضع سيزداد خطورة. ورغم ذلك فإنه باستثناء إضافة ألف 

س���رير في أعقاب إضراب األطباء في الع���ام 2011، وهذه زيادة ال تعبر 

أبدا عن الحاجة الحقيقية، ال يوجد أي تقدم في هذا الموضوع. 

وأش���ار التقرير إل���ى أن نتيجة هذا الوض���ع ال تنحصر في االكتظاظ 

الذي يمكن أن يؤدي إلى التلوث وإلى مس شديد بخصوصية المرضى، 

وإنم���ا تكون مدة رق���ود المرضى في المستش���فيات أقصر بكثير من 

المعدل في الدول الغربية، وهذا يعني في أحيان كثيرة تسريح مبكر 

للمرض���ى من دون إتم���ام عالجهم. وثمة أمر هام آخ���ر، وهو أن كمية 

األس���رة بحسب المواصفات، يحدد حجم القوى العاملة الطبية، ولذلك 

فإن نقص األس���رة يدل أيضا على عالقة متدني���ة بين الطاقم الطبي 

والمرضى.

 OECD ورغم أن تدريج إسرائيل في منتصف سلم الدول األعضاء في

من حيث عدد األطباء، إال أن التقرير أش���ار إلى أن إسرائيل ال تستثمر 

بش���كل كاف ف���ي العقود األخيرة ف���ي تأهيل أطب���اء. ونتيجة لذلك، 

يتزاي���د عدد األطباء المس���نين. فقبل 35 عام���ا كان 5ر8% من األطباء 

في س���ن 65 عاما فما فوق، بينما اليوم تبلغ هذه النس���بة 25%، وهي 

أعلى نسبة في OECD. وكانت أعمار ثلث األطباء في إسرائيل أقل من 

35 عاما في الع���ام 1980، بينما اليوم 10% تقل أعمارهم عن 35 عاما، 

والوضع بين الممرضات أسوأ بكثير.

وينبع هذا الوضع من تزايد نس���بة المس���نين بين سكان إسرائيل، 

وأيضا من ش���يخوخة مئ���ات وآالف األطباء، الذي���ن انضموا إلى جهاز 

الصحة اإلس���رائيلي في أعقاب الهجرة الروس���ية في التس���عينيات. 

لكن في الس���نوات األخي���رة ازداد عدد المقاعد ف���ي كليات الطب في 

الجامعات اإلسرائيلية بش���كل كبير، كما تم افتتاح كلية طب جديدة 

ف���ي صفد، يدرس فيها حوالي 600 طال���ب. وتم بذل جهود في مجال 

التمريض بهدف زيادة عدد الطالب في هذا المجال، لكن التقرير أشار 

إلى أن هذه الخطوات ليس���ت كافية وثمة حاجة إلى خطوات أخرى من 

أجل االستجابة لمتطلبات الزيادة السكانية وارتفاع نسبة المسنين.

المواصالت
أك���د التقرير أن البنية التحتية في مجال المواصالت في إس���رائيل 

متخلف���ة وأنه���ا تم���س بإنتاجية العم���ل والصناعة وتع���زز انعدام 

المس���اواة بين الس���كان. ففي العام 1970، كان االزدحام في ش���وارع 

إس���رائيل، الذي يقاس بعدد السيارات في الكيلومتر الواحد، مشابها 

لما هو سائد في الدول األوروبية الصغيرة. لكن في السنوات األربعين 

الماضية ازداد االزدحام في الش���وارع اإلس���رائيلية بحوالي 350% عن 

المعدل في الدول األوروبية. 

كذلك فإن أس���عار الس���يارات وتكلفة اس���تخدامها في إس���رائيل 

مرتفع���ان، خاص���ة إذا قورن ذلك بمعدل الدخ���ل. وأدى هذا األمر إلى 

أن عدد الس���يارات للفرد في إس���رائيل أقل مما هو عليه في 30 دولة 

م���ن بين الدول ال�33 األعضاء في OECD. ورغم ذلك، فإن االزدحام في 

الشوارع اإلسرائيلية أعلى منه في 30 من 33 دول هذه المنظمة.    

ولف���ت التقرير إلى أنه خ���الل األربعين عاما الماضية لم يتم ش���ق 

ش���وارع في مناطق تسكنها أغلبية السكان في إسرائيل. ورغم حدوث 

تحس���ن في شق شوارع جديدة وتوس���يع أخرى قائمة خالل السنوات 

العشر األخيرة، إال أن عدد السيارات قياسا بمساحة الشوارع ارتفع بين 

العامين 2015 و2013 بنسبة %16 

وشدد التقرير على أن الس���نوات التي أعقبت حرب تشرين/ أكتوبر 

العام 1973 تتميز بنس���ب منخفضة في إنتاجي���ة العمل، التي باتت 

في أدنى المس���تويات في الدول المتطورة، وهذا الوضع آخذ بالتراجع 

أكثر في إسرائيل. 

وكتب بن دافيد بهذا الش���أن في سياق التقرير، أن »جزءا واحدا في 

الدولة هو جزء من اقتصاد المعرفة العالمي، وهو الهاي- تك والجامعات 

والطب وما ش���ابه ذلك. وهناك جزء آخر، آخذ باالتس���اع، ال يحصل على 

األدوات أو الش���روط المطلوبة من أجل االنخراط في االقتصاد العالمي 

والعصري والتنافسي. وهذا الجزء بمثابة كتلة ثقيلة على كاهل الجزء 

اآلخ���ر، وتزداد ثقال بمرور الوقت. ولي���س عجيبا أن أعدادا متزايدة من 

الشبان المؤهلين والمتعلمين يغادرون البالد«.  

وأضاف أن���ه منذ منتصف س���نوات الس���بعين ازدادت الفجوة في 

إنتاجية العمل بين الدول المتقدمة وإسرائيل خمس مرات. 

وأوضح بن دافيد أن الحفاظ على صمود إسرائيل ألمد طويل يستوجب 

تغيير مفهوم األمن القوم���ي، والتعامل مع األمن ليس فقط بأنه نتاج 

للطائرات والدبابات وكتائب الجنود، وإنما كنتاج للتعليم أيضا. واضاف 

»بإمكان األوالد الذين يحصلون على تعليم في مس���توى العالم الثالث 

أن يصنع���وا اقتصاد عالم ثالث فق���ط، وهو اقتصاد غير قادر على دعم 

جيش في العالم األول، هو المطلوب من أجل بقاء إسرائيل«. 

»أهملنا العرب 
فانفجروا في وجهنا«

اعتبر ب���ن دافيد أنه »إذا ل���م نعالج األمور في األم���د البعيد، فإنها 

ستنفجر في وجوهنا تماما مثل المشاهد التي نراها اآلن في الشوارع«، 

ويشير بذلك إلى المستوى المتدني في تطبيق القانون في إسرائيل. 

وأض���اف أن »هناك موض���وع تطبيق القانون وهذا يس���ري على جميع 

المجاالت. ونحن نش���اهد هذا األمر اآلن، فقد أهملنا المجتمع العربي 

)يقصد في القدس الش���رقية أيضا(، وسمحنا بأن يقتل الواحد منهم 

اآلخر طوال السنة، وفي نهاية المطاف انفجر هذا الوضع في وجهنا«. 

وأش���ار بن دافيد إلى أن المثال األبرز لغياب تطبيق القانون موجود 

في مجال الضرائب. ووفقا للمعطيات التي يوردها فإن حجم االقتصاد 

األس���ود في إس���رائيل يصل إلى 22% من الناتج السنوي. »وهذا األمر 

ال يتعل���ق بالعدالة االجتماعية فقط، وإنما ه���و مرتبط بأننا نريد هذا 

المال )من الضرائب( من أجل استخدامه لتنفيذ أمور كثيرة«. 

وأضاف »نريد أن نمول أمورا لكن لدينا عبء أمني كبير ولذلك توجد 

لدينا مس���تويات أقل من الحرية. فمن أين تأتي بالمال؟ الضرائب غير 

المباش���رة مرتفعة وتمس بالضعفاء باألساس. وفيما يتعلق بضريبة 

الدخ���ل فإن نصف األجيرين اليوم ال يدفعون ضريبة دخل ألن أجرهم 

منخف���ض جدا. وقرابة 20% من األجيري���ن يدفعون 90% من الضرائب 

وهذه مجموعة آخذة بالتقلص وحس���ب بمرور السنين ولن تتمكن من 

تحمل العبء إلى األبد«. 

وانتقد بن دافيد ميزانية الدولة واإلنفاق، وذلك في الوقت الذي بدأ 

فيه الكنيست، األس���بوع الماضي، بمناقشة الميزانية العامة وقانون 

التسويات المرافق لها، وهو ما وصفه بن دافيد بأنه »عمل تضليلي«. 

وأوضح هذا الخبير االقتص���ادي أنه »ليس باإلمكان قراءة الميزانية. 

وال أحد يعرف حقا ما هي األفضليات القومية إلس���رائيل. وعلى سبيل 

المث���ال، نحن ال نعرف كم ننفق على التربية والتعليم، إذ ليس كل ما 

يت���م إنفاقه على التعليم يخرج من وزارة التربية والتعليم، وليس كل 

ما تنفقه وزارة التربية والتعليم يكون على التعليم«.

وأورد بن دافي���د مثاال آخر: »كم تكلفنا المناط���ق )المحتلة(؟ ال أحد 

يع���رف، وبضمنهم أولئك الذي���ن يعّدون الميزاني���ة. كم ننفق على 

الحريديم؟ ليس معروفا. وحتى في موضوع ليس سياسيا، ما هو حجم 

اإلنفاق على التلميذ في جهاز التعليم الرسمي مقابل جهاز التعليم 

الرسمي – الديني؟ إننا نعرف عن جزء من اإلنفاق فقط لكننا ال نعرف 

غاية كل المبالغ. ونحن ال نعرف أمورا أساس���ية ولذلك ال يمكننا اتخاذ 

قرارات سياسية صحيحة«.

تقرير جديد: 

تراجع الخدمات في إسرائيل مقارنة بالدول المتطورة
يقسم السكان إلى كتلتين ويدفع بالشباب إلى الهجرة!

*خبير اقتصادي إسرائيلي: »جزء واحد في الدولة قسم من اقتصاد المعرفة العالمي وهو الهاي- تك والجامعات والطب وما شابه ذلك. وهناك جزء آخر آخذ باالتساع ال يحصل 

على األدوات أو الشروط المطلوبة من أجل االنخراط في االقتصاد العالمي والعصري والتنافسي. وهذا الجزء بمثابة كتلة ثقيلة على كاهل الجزء اآلخر تزداد ثقال بمرور الوقت«*

األطباء في إسرائيل جيدون لكن المرضى يرقدون في أروقة المستشفيات...
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

قالت صحيفة »هآرتس«، في مقال افتتاحي أنش���أته األس���بوع الماضي، إن 

التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين اإلسرائيليين وفي مقدمهم رئيس 

الحكوم���ة بنيامين نتنياهو ح���ول المواطنين العرب تثب���ت أنهم يتعاملون 

معهم باعتبارهم »طابورًا خامسًا يحفر تحت أسس الدولة«.

وجاء في هذا المقال االفتتاحي: اتهم بنيامين نتنياهو األس���بوع الماضي 

أعضاء الكنيس���ت الع���رب بالتحريض ضد دولة إس���رائيل. ووفق���ًا لنتنياهو 

فالمقص���ود ه���و »قادة ح���زب التجم���ع الوطن���ي الديمقراطي الش���يوعيون 

المحرض���ون الذين ارتفعت وراءهم أعالم داع���ش«. إن هذا الكالم الصادر عن 

رئيس الحكومة من على منصة الكنيست يمكن أن تكون له انعكاسات مدمرة 

على ش���بكة العالقات بي���ن المواطنين العرب واألغلبي���ة اليهودية، في وقت 

يشعر فيه الناس من الطرفين بالتهديد ويخشون التجول في الطرقات.

إل���ى جانب التوقيت الخطر الذي قيل فيه هذا الكالم، فقد كش���ف نتنياهو 

ع���ن جهله بكل ما له عالقة بالسياس���ة والمجتمع العربيين. فالتجمع الوطني 

الديمقراط���ي هو حزب قومي- عربي وال عالقة له بالحزب الش���يوعي، وبرغم أن 

ع���ددًا من أعضائه انتموا في الماضي إلى هذا الحزب، فإنه توجد بين الحزبين 

خصومات سياس���ية مريرة منذ سنوات طويلة. وكون الحزبين يتعاونان ضمن 

الالئحة العربية المشتركة ليس معناه أن االختالفات بينهما انتهت.

ع���الوة عل���ى ذلك، فإن أع���الم داعش الس���وداء لم ترفع ف���ي أي تظاهرة أو 

اعتص���ام. والذي رأيناه هو أعالم خضراء مكتوب عليه���ا »ال إله إال الله، محمد 

رس���ول الله« التي هي أعالم الحركة اإلس���المية بفرعيها، والتي يمثل أحدها 

)الجن���اح الجنوبي( 3 أعضاء في الكنيس���ت.  وتابعت الصحيف���ة:  إن أغلبية 

الجمهور في إسرائيل وبس���بب التغطية المغلوطة لوسائل اإلعالم لما يجري 

في الداخل، تنظر إلى العرب بوصفهم  »كتلة« واحدة، وليس مجتمعًا تعدديًا 

فيه آراء وتيارات متنوعة. 

لق���د توجه نتنياهو تحديدًا إلى الجزء المس���تنفر م���ن الجمهور اليهودي 

ووصف أعضاء الكنيست العرب والمواطنين الذين يمثلونهم بأنهم مؤيدون 

لداع���ش. ودعا في الوقت عينه إلى التندي���د بالتحريض وإلى دعم التعايش. 

ي���درك نتنياه���و تمامًا تأثير كالمه وال س���يما أنه يرى هيجان المش���اعر في 

الش���ارع اليهودي، وحقيق���ة أن كل مواطن عربي يتحول ف���ي نظر الناس إلى 

مهاجم محتمل يجب أن يحكم عليه بالموت.

في االعتصام الذي جرى في سخنين األسبوع الماضي شارك نحو 20 ألف مواطن 

عرب���ي من الش���باب والكبار ومن األطفال والنس���اء، الذين عب���روا عن احتجاجهم 

المشروع ضد االحتالل وضد سياسة الحكومة. وقد تفرقوا بهدوء من دون حوادث 

تذك���ر، وعندما حاول���ت مجموعة من الش���بان الدخول في مواجهة مع الش���رطة، 

منعهم منظمو التظاهرة ومفتش���ون من البلدي���ة. وأوضح جميع المتحدثين في 

التظاهرة أن من حق العرب في إس���رائيل استخدام الوسائل الديمقراطية فقط 

للتص���دي للتمييز والعنصري���ة وللمطالبة بإنهاء االحت���الل. وختمت الصحيفة 

قائلة:  »من األفضل لو أن رئيس الحكومة ووزراءه بداًل من التحريض ضد مواطني 

الدولة الع���رب، عملوا على تهدئ���ة النفوس وانتهجوا سياس���ة مختلفة تعتبر 

العرب مواطنين متساوين وليسوا طابورًا خامسًا يحفر تحت أسس الدولة«.

»ممثلو الجمهور العربي في إسرائيل
يتحملون جزءًا من صب الزيت على النار«!

ف���ي المقابل أكد إيال زيس���ر، الباحث في »معهد دايان لدراس���ات الش���رق 

األوسط« في جامعة تل أبيب، أن العرب في إسرائيل هم اآلن أمام االختبار.

وكتب زيسر في مقال نشره في صحيفة »يسرائيل َهيوم«: 

أّدى التطّرف والجنون اللذان س���يطرا على المجتمع الفلس���طيني وتس���ّببا 

بهذه الموجة من الهجمات أيضًا إلى نمو أعش���اب ضارة على هامش المجتمع 

العربي في إس���رائيل. ويتحمل ممثلو الجمهور العربي في إسرائيل جزءًا من 

ص���ّب الزيت على النار، وثمة مواطنون عربًا، يجب أن نذكر أنهم أفراد، تحركوا 

وخرجوا إلى الش���وارع من أجل قتل يهود. وهكذا أح���دث التحريض أثره ولم 

يعد يقتصر على الخط األخضر.

وأض���اف: في الواقع، هناك رغبة وس���ط أغلبية الجمه���ور العربي عّبر عنها 

بوضوح رئيس بلدية الناصرة علي س���الم، لكبح التدهور والعودة إلى التعقل. 

ففي نهاية األم���ر هنا ليس الضفة الغربية أو غ���زة، حيث يحتضن المجتمع 

الفلسطيني بحرارة المهاجمين حتى لو كانوا أوالدًا.

وبرغ���م ذلك، فه���ذا وقت اختبار وه���ذا وقت مصيري بالنس���بة للعرب في 

إس���رائيل. لكن هذه المرة ليس المطروح هو االختيار بين دولتهم وشعبهم، 

بل وحتى ليس االختيار هو سياس���ي بين معارضة سياس���ة حكومة إسرائيل 

ودع���م مواقف الس���لطة الفلس���طينية. إن الخيار الذي يواجه���ه العرب في 

إس���رائيل هو هل يجب المضّي وراء موجة التطرف والجنون التي ال تس���يطر 

فقط على المجتمع الفلسطيني بل تسود جميع أنحاء الشرق األوسط، أو البقاء 

مغروسين في عالم التعقل واالنفتاح؟. 

وأض���اف: فيما يتعلق بهذا الموض���وع يجب أال نقع ف���ي الخطأ. هناك خط 

مباش���ر – من الجنون الديني والتحريض – يربط بين األوالد الذين نشاهدهم 

في أش���رطة داعش وأوالد فلس���طينيين يقومون بقت���ل أوالد يهود من أبناء 

جيله���م ويموتون ف���داء لله. إن عطش المتعصبين للدم س���يضر مس���تقباًل 

بالعرب أنفس���هم أكثر مما س���يضر باليهود، ألن ولدًا في ال�13 من عمره يبدأ 

بقتل أوالد يهود سيستمر وينتهي به األمر إلى قتل أبناء شعبه. هذا ما جرى 

في أح���داث الثورة العربية في الثالثينيات الت���ي كانت موجهة ضد اليهود 

وأدت إلى تدمير المجتمع العربي في أرض إسرائيل. 

وختم قائاًل: من الصعب أن نتوقع من أعضاء الكنيست العرب قيادة حكيمة 

ومس���ؤولة في هذه األيام، لكن نأمل أن يبرز وس���ط القيادة المحلية العربية 

من يوقف التحريض والتطرف، ويعيد المجتمع العربي إلى رش���ده قبل وقوع 

الكارثة.

عدالة: الشرطة اإلسرائيلّية تتصّرف  على أنها فوق القانون
عل���ى صعيد آخر أصدر مركز عدال���ة لحقوق األقلية العربية في إس���رائيل بيانا 

صحافيا أشار فيه إلى أن الشرطة اإلسرائيلية قامت بارتكاب الكثير من الممارسات 

الظالمية والعنف الوحشي لقمع احتجاجات الفلسطينيين في الداخل.

وأكد المركز أن ممارس���ات الشرطة تشبه ممارس���ات أنظمة ظالمّية عرفها 

ر بالحكم العسكري بعد النكبة.
ّ
التاريخ، كما تذك

وجاء في البيان: تقوم الش���رطة اإلس���رائيلية بتصعيد شرس ومتطّرف في 

األّيام األخيرة، وذلك بهدف قمع االحتجاجات في القرى والمدن الفلسطينّية 

داخ���ل إس���رائيل. ثمة عنف وحش���ّي ومالحق���ة ظالمّية وإطالق يد الش���رطة 

والمخاب���رات اإلس���رائيلّية في تروي���ع وترهيب الفلس���طينيين وردعهم عن 

هم في التنظيم واالحتجاج. وقد استخدمت الشرطة اإلسرائيلّية 
ّ
ممارسة حق

وق���وى المخابرات سلس���لة من اإلجراءات التعس���فّية وغي���ر القانونّية منها 

االعتقاالت »االس���تباقّية« بالجملة للناش���طين السياس���ّيين، واعتقال أهالي 

ناش���طين سياسيين بهدف الضغط عليهم، واستخدام العنف الجسدي بحق 

ل محامو مركز عدالة ومركز 
ّ
المعتقلين أثناء تواجدهم في مراكز الشرطة. ويمث

الميزان وصندوق المدافعين عن حقوق اإلنسان، إلى جانب محامين متطّوعين، 

المعتقلين في جلسات تمديد االعتقال ويجمعون إفادات الناشطين وشهود 

العيان حول االنتهاكات الصارخة التي تمارسها القوى األمنّية اإلسرائيلّية.

وج���اء من مرك���ز عدالة أن الش���رطة اإلس���رائيلّية، بدعٍم كام���ٍل من الجهاز 

 للقانون بصلة من أجل قمع 
ّ

القضائّي، تس���تخدم ممارس���ات وحش���ّية ال تمت

االحتجاجات الشرعّية للمواطنين الفلسطينيين ضد السياسات اإلسرائيلّية. 

وتعتبر ممارس���ات الش���رطة ش���بيهة جًدا بممارس���ات أنظمة ظالمّية عرفها 

ر بالحكم العس���كري اإلس���رائيلي على الفلسطينيين داخل 
ّ
التاريخ، كما تذك

إس���رائيل بعد النكبة. والهدف األساس���ي لعملّيات الش���رطة هو التخويف 

والترهيب والتهديد لردع الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم.

وأش���ار المركز إلى الممارس���ات التالية: اعتقال أهالي ناشطين سياسيين 

بهدف الضغط عليهم: اعتقلت الشرطة اإلسرائيلّية عدًدا من ذوي الناشطين 

السياس���يين بتهٍم خطيرة جًدا منها التحريض عل���ى اإلرهاب. أما على أرض 

الواقع، فإن الش���رطة لم تج���ر معهم أي تحقيق، ولبعضه���م قيل في مراكز 

الش���رطة إنهم غير مش���تبه بهم بأي مخالفات وقد أطلق سراحهم فيما بعد. 

ه���ذه الحاالت تثبت أن المحاكم لم تبذل أي مجهود في التحقق من األس���س 

القانونّية أو األدلة الداعمة لطلبات االعتقال قبل إصدار أوامر االعتقال. كذلك، 

ت المتظاهرين، 
ّ
اعتقلت الشرطة اإلس���رائيلّية ثالثة سائقي حافالت باص أقل

مع العلم بأنهم كانوا يمارس���ون مهنتهم وال تربطهم بتنظيم المظاهرة أي 

صلة. وقد أبقت الش���رطة س���ائقي الحافالت رهن االعتقال حتى صباح اليوم 

التالي حيث نقلتهم المحكمة  للحبس المنزلّي.

اعتقاالت »اس���تباقّية« غير قانونّية: أصدرت الش���رطة اإلسرائيلّية عشرات 

أوام���ر االعتقال بحق ناش���طين سياس���يين بتهمة »محاول���ة تنظيم تجمهر 

محظور في نهايته نّية للش���غب«، وذلك بحسب تعبير الناطق بلسان الشرطة 

اإلسرائيلّية. وقد اعتقلت الشرطة عدة ناشطين في حين صدرت أوامر اعتقال 

بحق آخري���ن. من الجدير بالذك���ر أن هذه االعتقاالت ال يوجد لها أي أس���اس 

 في كتاب 
ً

قانونّي، وأن التهم التي تحّدثت عنها الش���رطة غير موجودة أصال

القوانين اإلس���رائيلي. ال يمكن اإلعالن عن مظاهرة بأنها غير قانونّية قبل أن 

تبدأ، وال يمكن اعتقال مش���تبه بهم بناًء على نواياهم وأفكارهم. وهكذا فإن 

الشرطة اإلسرائيلّية تتصّرف على أنها فوق القانون.

هم: تواصل الش���رطة اإلس���رائيلّية 
ّ
اعتقال األطفال وانتهاكات صارخة بحق

هم خالل االعتقال. في 
ّ
سياس���ة اعتقال األطفال واالنتهاكات  الخطي���رة بحق

األّيام األخيرة، اعتقلت الش���رطة أطفااًل وحققت معهم من دون أن تسمح لهم 

بلق���اء محام ومن دون وجود أي من ذويهم وفي س���اعات الليل المتأخرة، كما 

جبروا على التوقيع على مس���تندات لم يفهموا محتواها. وذلك كله يتناقض 
ُ
أ

جذرًيا مع قانون األحداث اإلس���رائيلّي. في جلس���ة المحكمة، طلبت الش���رطة 

من القاض���ي أن ال يأخذ بعي���ن االعتبار حقيق���ة أن المعتقلين ليس لديهم 

أي س���وابق جنائّية، وذلك بس���بب الخلفّية األيديولوجّية لالعتقال واألحداث 

ت طلبات الشرطة هذه. 
ّ
األمنّية األخيرة. والمحكمة، في غالب الحاالت، تبن

عنف الشرطة ضد المعتقلين: عدد من المعتقلين تم نقلهم إلى المستشفى 

بع���د اعتقالهم على أثر االعتداء عليهم. إحدى الفتيات الالتي تم اعتقالهّن 

تعان���ي من نزيف داخلّي وكس���ور في أضلع القفص الص���درّي. وأحد األطفال 

سرت رجله وخضع لعملّية جراحّية. كذلك ظهرت عالمات العنف 
ُ
المعتقلين ك

، وقد اعترفت الشرطة 
ً
والضرب على جس���د المعتقلين، واألطفال منهم خاصة

في حالة واحدة فقط بأنها استخدمت ضد المعتقل »قوة معقولة«. 

وخالل جلس���ات المحاكمة، تعاملت المحاكم بتس���امح ت���ام مع االنتهاكات 

الحقوقّية الصارخة التي مارستها الشرطة بحق المتظاهرين، واألطفال منهم 

، وأصدرت قرارات بتمديد اعتقاالت بش���كٍل غير مبرر ويمس بشكٍل بالغ 
ً
خاصة

بالحرّيات األساسّية للفلسطينيين.

كبار المسؤولين اإلسرائيليين ما زالوا يتعاملون مع المواطنين
العرب باعتبارهم »طابورًا خامسًا يحفر تحت أسس الدولة«!

يستغل اليمين المتطرف اإلسرائيلي، الذي يشكل العمود الفقري لحكومة 

إس���رائيل الحالي���ة، والمتمثل بحزبي الليك���ود و«البيت اليه���ودي«، األجواء 

المش���حونة بالتوتر ف���ي البالد عموما والق���دس خصوصا، من أجل تش���ديد 

السياسة واإلجراءات ضد الفلسطينيين وسن قوانين تعسفية.

وأظهرت اس���تطالعات للرأي العام في إسرائيل، كان آخرها استطالع نشرته 

صحيف���ة »معاريف« يوم الجمعة الماضي، أن اإلس���رائيليين فقدوا الش���عور 

باألمن في ظل الهبة الفلسطينية الحالية في القدس. 

وبحسب اس���تطالع »معاريف«، قال 92% من اليهود إنهم ال يشعرون باألمن 

لدى تجوالهم في المدن العربية داخل الخط األخضر، و80% ال يشعرون باألمن 

بالتجوال في المدن المختلطة. 

ويشار إلى أن اإلسرائيليين يعتبرون القدس الشرقية جزءا من إسرائيل.  

وجاء في االستطالع نفسه أن من نتائج هذه األجواء، تأييد 58% من اليهود 

لفك���رة »الترانس���فير الطوع���ي«، و61% يؤيدون المقاطع���ة االقتصادية ضد 

العرب. 

كم���ا أيدت أغلبي���ة كبيرة منهم )66%( انس���حاب إس���رائيل م���ن األحياء 

الفلسطينية في القدس، باستثناء البلدة القديمة ومحيطها.  

ورغم تش���ديد اإلجراءات ضد الفلس���طينيين، إال أن 67% من اإلسرائيليين 

قالوا إنه���م غير راضين م���ن طريقة تعام���ل رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، 

بنيامين نتنياهو، مع الهبة الفلسطينية الحالية في القدس.

إزالة كل »الخطوط الحمراء«
تعتبر عقيدة الردع واحدة من أبرز مميزات السياس���ة األمنية اإلس���رائيلية 

ضد الفلس���طينيين في كل مكان، وكذلك م���ع أي جهة معادية لها، وبموجب 

ه���ذه العقيدة يتم اس���تخدام قوة مفرطة وغير تناس���بية. ووفقًا للكثير من 

التحليالت اإلسرائيلية يبدو أنه في الوضع الحالي، تعمل الحكومة، خطوة بعد 

أخرى، على إزالة أي خطوط حمراء، ليس في القدس الش���رقية والضفة الغربية 

فقط، وإنما ضد المواطنين العرب داخل الخط األخضر.

ومن بين هذه اإلجراءات أشير ما يلي:

تغيير التعليمات الموجهة للش���رطة بش���أن إطالق النار. وكانت هذه أولى 

اإلجراءات في أعقاب اندالع المواجهات في القدس، التي رش���ق المتظاهرون 

الفلسطينيون خاللها قوات الشرطة بالحجارة وألقوا زجاجات حارقة. وبموجب 

اإلجراءات الجديدة تم السماح ألفراد الشرطة في القدس وداخل الخط األخضر 

باستخدام الرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين. 

في أعقاب تكرار عمليات الطعن، صدرت تعليمات لقوات األمن بإطالق النار 

على منف���ذي العمليات بهدف القتل. وبعد ذلك، انفلت سياس���يون، بينهم 

رئي���س حزب »ييش عتيد«، يائير لبيد، يطالب���ون بإطالق النار »بين العينين« 

على أي ش���خص يرفع س���كينا. وفي هذا اإلطار تعرض فلس���طينيون، في كال 

جانب���ي الخط األخضر، إلطالق نار برغم عدم وج���ود نية لديهم لتنفيذ عملية 

طعن، أو كان باإلمكان الس���يطرة عليهم واعتقالهم م���ن دون إطالق رصاصة 

واحدة.

مسؤولون سياس���يون وضباط ش���رطة دعوا المواطنين اإلسرائيليين الذين 

بحوزتهم س���الح مرخص لحمله لدى خروجهم من البيت. وسعى رئيس حزب 

»البي���ت اليهودي« ووزير التربي���ة والتعليم، نفتالي بينيت، إلى أن يش���كل 

»قدوة« في هذا الس���ياق، حيث أعلن والتقطت صور له واضعا مسدس���ه على 

خاصرته.

في ظل هذا التصعيد، قررت الحكومة اإلسرائيلية، األحد، سن قانون يسمح 

بإجراء تفتيش جس���دي على أي ش���خص حتى لو لم يكن مشتبها به بارتكاب 

مخالفة قانونية. ويسمح تعديل القانون بإجراء أفراد الشرطة تفتيشات على 

جسد ومالبس وأغراض شخص رغم عدم وجود شبهة بأنه يحمل سالحا. ويشار 

إلى أن النص الحالي للقانون يسمح بإجراء تفتيش كهذا فقط في حال اشتباه 

جدي بوجود س���الح بحوزة شخص أو بنيته استخدام السالح. وقال وزير األمن 

الداخلي، غلعاد إردان، إن »هذه خطوة أخرى أبادر إليها، ضمن سلسلة قرارات، 

من أجل تعزيز الشرطة وصالحياتها وزيادة األمن الشخصي في الشوارع«.   

وف���ي بداي���ة الهبة، صادق���ت الحكومة اإلس���رائيلية عل���ى تعديل قانون 

العقوبات من خالل تش���ديدها وبأن يكون الحد األدنى للعقوبة على من يدان 

بإلقاء حجر أربع سنوات سجن فعلي. 

إغ���الق أحياء عربية في القدس بالمكعبات اإلس���منتية وتفتيش الداخلين 

إليه���ا والخارجين منها، ووضع حواجز عس���كرية. وباألمس وضعت الش���رطة 

اإلسرائيلية جدارا »مؤقتا« في جبل المكبر لفصله عن سائر أنحاء المدينة.

نقل قوات من الجيش اإلسرائيلي، واستدعاء 13 سرية من قوات احتياط في 

حرس الحدود، وتجنيد 400 س���جان، ونشر كل هذه القوات في القدس والمدن 

اإلسرائيلية إلى جانب قوات الشرطة.

فرض اعتقال إداري على مواطنة عربية بادعاء أنها عبرت عن رغبتها بتنفيذ 

عملي���ة في المس���جد األقصى من خالل رس���الة بعثت بها بواس���طة هاتفها 

المحمول. وهذه هي المرة األولى منذ سنوات طويلة جدا التي يستخدم فيها 

هذا اإلجراء ضد شخص يحمل الجنسية اإلسرائيلية.

نتنياه���و يعل���ن نيته بإخراج الحركة اإلس���المية – الجناح الش���مالي خارج 

القانون، بادعاء أن قادتها »يحرضون« على العنف في الحرم القدس���ي. وأعلن 

نتنياهو، خالل جلس���ة الحكومة أول من أمس، أنه »سنبدأ اليوم إجراءات ضد 

التحري���ض، وبضمنها خطوات ضد الحركة اإلس���المية التي تقود التحريض، 

وخاصة ضد مصادرها المالية«.

منع طالبات وطالب »مصاطب العلم« و«مجالس العلم« في المس���جد األقصى 

من الدخول إلى الحرم القدسي.

التحس���ب من عمليات ينفذها مس���توطنون وإس���رائيليون متطرفون ضد 

الفلس���طينيين في كال جانبي الخط األخضر. فرجل يهودي طعن يهوديا في 

مدينة كريات آتا معتقدا أنه عربي. وش���رطي أطلق النار على ش���اب يهودي، 

معتق���دا أنه عربي، ألنه كان يحمل س���كينا خالل عراك، ف���ي مدينة بات يام، 

وأرداه قتيال.   

آثار اقتصادية
انعكس التوتر األمني في أنحاء البالد على الوضع االقتصادي في إس���رائيل 

في العديد من المجاالت، التي تأثرت س���لبا بسبب تراجع شعور اإلسرائيليين 

باألمن.

ومنذ حوالي الش���هر تراجع سفر اإلس���رائيليين في المواصالت العامة، كما 

تراج���ع ع���دد رواد التجمعات التجاري���ة الكبيرة، وقالت تقاري���ر صحافية إن 

الش���وارع في الق���دس الغربية بدت مهجورة في أحي���ان كثيرة، خصوصا في 

أعقاب األيام التي شهدت عمليات طعن. 

وذكر تقرير أن فرع ترميم البيوت تراجع بشكل كبير، ألن المقاولين في هذا 

الف���رع إما عرب أو يش���غلون عماال عرب، بينما الس���كان اليهود باتوا يرفضون 

إدخال العرب إلى بيوتهم.

وأفادت تقارير بأن ش���ركات الس���ياحة لم تنظم جوالت للس���ياح األجانب، 

ومعظمها س���ياحة ديني���ة، في القدس خصوصا، وبدال م���ن ذلك تتركز هذه 

الج���والت في مدن بعيدة عن القدس، مث���ل الناصرة وطبريا، ما أدى إلى أضرار 

اقتصادي���ة للمحال التجاري���ة وفرع الفنادق في الق���دس خصوصا، ولكن في 

منطقة وسط إسرائيل أيضا. 

وبس���بب التوتر األمني لحقت أضرار اقتصادية بف���رع المطاعم في مناطق 

واس���عة في إسرائيل، خاصة وأن عمليات الطعن لم تنحصر في القدس، وإنما 

وقع عدد منها في تل أبيب والمدن المجاورة لها.

وقال رجل األعمال اإلسرائيلي، يعقوب هلبرين، مالك شبكة »بصريات هلبرين«، 

لموق����ع »يديعوت أحرون����وت«، إن »المصالح التجارية ف����ي القدس تطرح أرخص 

األس����عار في البالد اليوم. والجميع يبيعون بأسعار نهاية الموسم، ألنه ال خيار 

أمامهم. وهذا هو الوقت المناسب لمجيء المستهلكين للشراء في المدينة«.

وأض���اف أن »المحال التجارية تعاني من الوضع، وخس���رت وفقا للتقديرات 

أكثر من 50% من دخلها... وشبكة هلبرين تشغل اليهود والعرب، وجميعهم 

يعانون. وفي حاالتنا، فنحن ش���ركة كبيرة وبإمكاننا امتصاص الخسائر، لكن 

المصال���ح التجارية الصغيرة آخذة باالنهيار. ول���دي أصدقاء ال يعرفون كيف 

س���يدفعون إيجار المحل وأجر العاملين، والحديث ي���دور عن مطاعم وفنادق 

وحوانيت صغيرة في الشارع«. 

وأش���ار هلبرين إلى أن���ه »ينبغي أن نتذكر أن المصال���ح التجارية الصغيرة 

والمتوس���طة هي محرك النمو األكبر في إس���رائيل. نحن نس���مع عن صناعة 

الهاي- تك، لكن المش���غل األكبر في إسرائيل هو المصالح التجارية الصغيرة 

والمتوس���طة، وفي الق���دس تعاني ه���ذه المصالح من ش���لل. ومئات وآالف 

المصال���ح التجارية في القدس، التي تش���غل عش���رات آالف العاملين، آخذة 

باالنهيار بكل بساطة«. 

التهديد بقطع أرزاق الفلسطينيين
من جهة أخرى، هدد وزراء إس���رائيليون، بينهم وزير المواصالت يسرائيل 

كاتس، بإغالق الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومنع العمال الفلسطينيين 

من العمل في إس���رائيل. إال أن الحكومة اإلس���رائيلية ل���م تتخذ خطوة كهذه 

حتى اآلن.

ونشر الباحث في العالقات اليهودية – العربية في »معهد القدس للدراسات 

اإلس���رائيلية«، مارك ش���طيرن، مقاال في موقع »يديعوت أحرونوت«، السبت، 

حذر فيه من العواقب االقتصادية واألمنية، لإلس���رائيليين والفلسطينيين، 

والتي قد تترت���ب على قرار يقضي بمنع العمال الفلس���طينيين من الدخول 

إلى إسرائيل.

وكتب ش���طيرن أنه »منذ االنتفاضة الثانية، وبش���كل أكبر منذ بناء الجدار 

الفاصل، ارتفعت نس���بة س���كان ش���رقي القدس الذين يتم تش���غيلهم في 

غربي المدينة. ووفقا لتحليل أجري في معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، 

واس���تنادا إلى إحصاء لخطة المواصالت في القدس من العام 2011، فإن نصف 

القوة العاملة تقريبا لعرب ش���رقي القدس يتم تشغيلها في القدس الغربية 

أو في مدن إسرائيلية أخرى«.   

وأضاف أن عدد الفلس���طينيين المقدس���يين العاملين في القدس الغربية 

وحده���ا يصل إلى 35 ألفا، »األمر الذي ي���دل على تعلق اقتصادي يكاد يكون 

مطلقا آلالف العائالت في شرقي القدس بمصادر رزق إسرائيلية«.  

وش���دد شطيرن على أن »س���د الطريق أمام الوصول إلى مصادر كسب الرزق 

هذه لفترة طويلة س���تحدث أزمة اقتصادية هائلة في ش���رقي المدينة، لكن 

العالقة ليست باتجاه واحد، وإنما هي في كال االتجاهين. وفي عدد من الفروع 

االقتصادية في القدس، ال بديل لقسم كبير من العاملين من شرقي المدينة، 

وبالتأكيد ليس في األمد اآلني«.  

وأوض���ح أن المعطي���ات تش���ير إلى أنه ف���ي العامين 2012 – 2013، ش���كل 

الفلسطينيون من س���كان القدس 75% من عمال الفنادق في المدينة، و%65 

من العمال في فرع البناء، وهذا ال يش���مل العمال الفلس���طينيين من الضفة 

الغربي���ة، و52% م���ن العاملين في ف���رع المواصالت، و29% م���ن العاملين في 

الصناعة، وحوالي 20% من العاملين في الصحة والرفاه. 

ورأى ش���طيرن أن »إغالق���ا يمنع وصول العم���ال العرب إل���ى غربي القدس 

س���يؤدي إلى نقص خطير ف���ي القوى العاملة في الفن���ادق والمصانع وورش 

البناء والحوانيت والصيدليات والمستش���فيات. وخطوة كهذه س���تؤدي إلى 

أزمة اقتصادية وركود اقتصادي في القدس«.  

وأش���ار إلى أنه إلى جانب ذلك »يشكل سكان شرقي القدس قوة شرائية 

هامة ف���ي التجمعات والمراكز التجارية في غرب���ي المدينة. وأثناء أحداث 

العام 2014، توقف س���كان ش���رقي القدس عن الوصول إل���ى تجمع المالحة 

التج���اري، وأظهرت تقارير ع���دد من الحوانيت انخفاض���ا فوريا في دخلها 

بنسبة %15«. 

وحذر ش���طيرن من أن فرض إغالق شامل على القدس الشرقية لفترة طويلة 

من ش���أنه أن يؤدي إلى »عادات اس���تهالك مختلفة س���تؤثر بشكل ال يمكن 

تغييره على الدورة التجارية ف���ي غربي المدينة. وانخفاض كهذا في الدورة 

التجارية سيزيد الضرر االقتصادي الطويل األمد الحاصل في أعقاب انخفاض 

حجم السياحة الداخلة إلى القدس منذ بداية األحداث الحالية«.  

]طالع تقريرا آخر في »المشهد االقتصادي« - ص 4[ 

تحليالت إسرائيلية لإلجراءات العقابية والردعية ضد الفلسطينيين

حكومة إسرائيل ال تقف أمام أي »خطوط حمراء«!

لحظة اطالق النار على اسراء عابد من الناصرة في العفولة، لمجرد االشتباه.
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الهوية في إسرائيل موضع سؤال متوتر ومَوتر.                             )إ.ب.أ(

يؤكد أحد مؤلف���ي كتاب »حين تلتق���ي اليهودية بدولة« 

البروفس���ور يديديا ش���تيرن من���ذ فترة طويل���ة أنه ال وجود 

»قومية إسرائيلية«. ل�

وكان آخر وقائع ذلك عندما رفضت المحكمة اإلس���رائيلية 

العليا العام 2013 التماًس���ا يدعو إلى تسجيل »اإلسرائيلية« 

كقومية.

ومم���ا كتبه ف���ي ذلك الحي���ن: »م���ا زالت أحجي���ة الهوية 

)اإلس���رائيلية( تشغل س���وق األفكار في إسرائيل. ومن حين 

إل���ى آخر يحاول أح���د المتنازعين حول هذه المس���ألة الدفع 

بموقفه قدمًا عن طريق استصدار قرار قضائي يتبنى ميوله 

وتفضيالته في هذا الصدد. 

وتش���كل بنود- حيثي���ات- الدين والقومية في تس���جيل 

النف���وس في إس���رائيل إحدى الس���احات التي ي���دور فيها 

الصراع المس���تمر منذ س���نوات طوال حول قضايا وش���ؤون 

»الش���عب والقومية، والدين والدولة، والتهويد حسب أصول 

الشريعة الدينية اليهودية أو ليس حسب هذه األصول، ومن 

هو  اليهودي وغير اليهودي«. 

وهكذا يتواصل مسلسل هذا الصراع والجدل. 

في العام 2013 طلب من المحكمة اإلسرائيلية العليا مجددًا 

الحس���م- بعدما كان الموضوع قد بحث قب���ل أكثر  من أربعة 

عقود أمام رئيس هذه المحكمة ش���لومو أغرانات- في مسألة 

ما إذا كانت اإلس���رائيلية هي فقط مس���ألة مقولة مدنية أم 

أنها أيضًا مقولة قومية. وقد طالب الملتمسون أمام المحكمة 

العلي���ا- ومن ضمنهم عوزي أورنان، أوري أفنيري، ش���والميت 

ألوني، يهوشواع س���وبول، باإلضافة إلى عدد من المواطنين 

العرب- إصدار حكم مبدئي- تصريحي- يقضي بأنهم ينتمون 

إلى القومية اإلسرائيلية، ودعوا إلى وجوب تغيير فحوى بند 

القومية في سجل النفوس )الس���كان(، بحيث يستعاض عن 

المقوالت اإلثنية والدينية مثل »يهودي« و«عربي« أو »درزي«، 

عن طريق تحدي���د »قومي���ة الدولة بمفهومه���ا القانوني«، 

بمعنى »إسرائيلي«.

عل���ى الرغم من أن التس���جيل في حد ذاته ليس له س���وى 

مغزى فني فقط، إال أن الملتمسين يسعون منذ سنوات  طوال 

إلى تغييره، نظرا ألن التس���جيل الحالي حسب رأيهم، والذي 

يركز كما أس���لفنا على األصل اإلثني والديني، يش���كل »أداة 

انتماء«، تس���تدعي وتتيح المس بالمساواة بين المجموعات 

الس���كانية ذات األصول اإلثنية المختلفة )اليهود والعرب(. 

وق���د رفض القاضي نوعام س���ولبرغ االلتم���اس، عندما بحثه 

كقاض في المحكم���ة المركزية، معلال ذلك بقوله إنه يعتقد 

أن المس���ألة هي ف���ي جوهرها مس���ألة سياس���ية- قومية- 

اجتماعية وليس���ت قانونية بالذات. فمس���ألة وجود، أو عدم 

وجود، قومية إس���رائيلية محددة المعالم، ليست أمرًا تتمتع 

المحكم���ة بأفضلية نس���بية للبت فيه، كما أن االنعكاس���ات 

والتداعيات التي س���تترتب على خل���ق الوضعية أو المكانة 

الجديدة، س���تكون كارثية ومصيرية بالنسبة لصورة الدولة 

وطابعها ومستقبلها.  

غير أن المحكم���ة العليا قررت أن الموض���وع قابل للنقاش 

والبت القضائي )ليس فقط من الناحية المعيارية وإنما أيضا 

من الناحية المؤسس���ية(، ال سيما وأن بنود تسجيل النفوس 

نوقشت وبحثت مرارا في الماضي أمام المحاكم اإلسرائيلية. 

وعليه توجهت المحكمة العليا نحو بحث جوهر الموضوع. وقد 

ادعى الملتمس���ون بأن نموذج القومي���ة المالئمة هو نموذج 

القومية المدنية، والذي تعتب���ر القومية والمواطنة بموجبه 

وحدة واحدة ال فرق بينهما.  ففي فرنسا، على سبيل المثال، 

يعتبر جميع المواطنين الفرنسيين أبناء القومية الفرنسية، 

وكل م���ن هو غير مواطن في الدول���ة ال يمكن له أن يكون ابن 

هذه القومية.  ويعارض الملتمسون النموذج البديل، نموذج 

القومية اإلثنية- الثقافية، الذي ينبثق فيه االنتماء للقومية 

من س���مات موضوعية مش���تركة م���ن قبيل: اللغ���ة، الدين، 

الثقافة والذاك���رة التاريخية الجماعية.  وقد قضت المحكمة 

العليا، بحكم األم���ر الواقع، بأن القانون اإلس���رائيلي يرفض 

نموذج القومي���ة المدنية، وهناك دالئ���ل قاطعة على ذلك، 

وعلى سبيل المثال فإن تسجيل النفوس ذاته يتضمن فصال 

بي���ن »المواطن���ة« و«القومية«، ويؤكد بذل���ك على عدم وجود 

تماثل بين األمرين، إذ أن المواطنة )أو الجنس���ية( إسرائيلية 

في حين أن القومية هي إثنية- ثقافية. 

ولكن الس���ؤال: هل  توجد قومية إس���رائيلية بالملموس أو 

»على األرض«، حتى وإن لم يكن القانون قد اعترف بها بعد؟!

هذه المس���ألة تنطوي عل���ى أهمية بالغة، ذل���ك ألنه في 

القضية الس���ابقة أك���د رئيس المحكمة اإلس���رائيلية العليا  

أغران���ات أن إص���دار قرار حكم مبدئي بش���أن وج���ود قومية 

إسرائيلية يستوجب إثبات وجودها بمعايير موضوعية، وأنه 

ال يكفي أن الملتمسين يشعرون، من الناحية الذاتية، بأنهم 

أبناء قومية إسرائيلية.  

وعليه رفضت المحكمة العليا االلتماس الجديد، ف� 65 عاما 

من »االس���تقالل« و«الس���يادة اإلس���رائيلية« لم تنتج قومية 

جديدة، إسرائيلية، يتشارك فيها أبناء الديانات المختلفة، 

والمجموعات اإلثنية المختلفة في إسرائيل. 

هل تعتبر قراءة المحكمة اإلس���رائيلية العليا للواقع قراءة 

سليمة؟!

ال شك في أن غاية الملتمسين نبيلة وسامية: منع التمييز 

لألسوأ ضد العرب في إسرائيل. غير أن الطريق التي اختاروها 

لتحقي���ق هدفهم- االعتراف بوجود قومية إس���رائيلية- هي 

طري���ق مرفوض���ة وباطلة، وقد أش���ارت المحكم���ة العليا إلى 

عدد من انعكاس���اتها بعيدة األثر، إذ يترتب عليها تقليص 

اليهودي���ة إلى أبعاد دينية خالفًا للرأي الس���ائد وللمفاهيم 

والمنطلق���ات األس���اس للصهيوني���ة وأصح���اب فكرته���ا 

المركزيين وفي مقدمهم هرتس���ل، كما أن من شأنها تجزئة 

اليهودية إلى قوميات مختلفة )إس���رائيلية، أميركية... إلخ( 

وبالتالي سينش���أ فصل بين يهود إسرائيل ويهود الشتات، 

كذلك س���يضطر مواطنو إس���رائيل اليهود إلى اختيار دائرة 

انتمائهم- إسرائيليون أم يهود؟. 

وهذا ما ينطبق أيضا على »عرب إسرائيل« الذين سيفقدون 

هويته���م القومي���ة الخاصة وس���يضطرون إل���ى أن يكونوا 

إس���رائيليين في قوميتهم. إلى ذلك س���تكف إسرائيل عن 

كونها دولة قومية للش���عب اليهودي، وس���يصبح التعريف 

الدستوري للدولة ك� »يهودية وديمقراطية« عالمة ميتة. 

لقد اعتقد مؤسس���و الدولة بأن قيامها )إس���رائيل( في حد 

ذاته س���يحل لغز الهوية القومية الذي أقلق يهود الشتات، 

غير أنه اتضح أن العكس هو الصحيح، فالس���يادة تؤس���س 

)تشكل( ساحة الصراع على الهوية من خالل البعد الملموس 

ال���ذي تعطيه لهذا الصراع. هذا فيما يريد أصحاب االلتماس 

حل اللغز بواس���طة مح���و الهوية القومي���ة اليهودية، وهو 

ما ترفض���ه المحكمة العلي���ا واألكثرية العظم���ى من يهود 

إسرائيل والشتات.  

»ال وجود لقومية إسرائيلية«!

م���ا ه���ي »الدول���ة اليهودية« وب���َم تختلف ع���ن أية دولة 

»عادية«؟ - هذا الس���ؤال المركب هو المح���ور المركزي الذي 

يدور حوله الكتاب الجديد الذي صدر في إسرائيل مؤخرا عن 

»المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« )بالتعاون مع »يديعوت 

سفاريم«� دار النشر التابعة لصحيفة »يديعوت أحرونوت«(، 

ويحاول تقديم اإلجابة عنه من منظورات مختلفة نظرا لكونه 

»س���ؤاال مفتاحيا في الكينون���ة اإلس���رائيلية«، كما جاء في 

تصدير الكتاب، الذي شارك في تأليفه خمسة من  األساتذة 

الجامعيين والباحثين اإلس���رائيليين ف���ي مجاالت مختلفة: 

يديديا ش���تيرن، بنيامين ب���راون، كالمان نويم���ان، غدعون 

كاتس ونير كيدار.  

ويق���وم الكتاب، الذي يحمل عنوان »حين تلتقي اليهودية 

شر 
ُ
بدولة« ويحتوي على 512 صفحة من القطع المتوس���ط، ون

ضمن سلسلة »مكتبة الديمقراطية« التي يصدرها »المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطية« )في إطار »مش���روع أبحاث الدين 

والدول���ة«(، على قاعدة اعتبار »إقامة دولة إس���رائيل الحدث 

األكث���ر أهمية ف���ي تاريخ الش���عب اليهودي خ���الل القرن 

األخير، وربما خالل آالف الس���نوات األخيرة حتى« وأن »اللقاء 

المتميز والمثير بين الدولة بوصفها جس���ما سياسيا حديثا 

وبين اليهودية بكونها ثقافة قومية لش���عب عريق قد أوجد 

المصطلح التوليف���ي »دولة يهودية«، الذي ظهر في »وثيقة 

االس���تقالل«، للمرة األول���ى، ثم أصبح الحقا ج���زءا مكّونا في 

التعريف الدستوري لدولة إسرائيل«.  

ويعتبر المؤلفون والناشرون كتابهم هذا »مشروعًا متميزا، 

ألنه يرس���م، للمرة األولى، خارطة المواق���ف المتحاججة في 

الحي���اة اإلس���رائيلية العامة حول مس���ألة يهودي���ة الدولة 

� مواق���ف المفكري���ن، الحقوقيي���ن، السياس���يين وآخرين، 

وجميعه���ا تعبر ع���ن رؤى متباينة حيال الدول���ة، المجتمع 

اإلسرائيلي والشعب اليهودي«.  

يان حاسمان
ّ
تحّوالن مركز

يستهل البروفسور يديديا شتيرن المقدمة التي وضعها 

لهذا الكتاب بالسؤال: »ما هي اليهودية؟«. ويردف قائال: عاش 

أبناء وبنات األجيال الس���الفة يهوديتهم كتعبير عن تميز 

متعدد األبعاد: ديني، قومي، اجتماعي وثقافي. فبالنس���بة 

لهؤالء، تغذى وجود اليهود، المادي، الروحاني واإلدراكي، على 

بات الهوية المذكورة معا، دون التمييز بينها. غير 
ّ
جميع مرك

أن جملة من التغيرات الجوهرية في أنماط حياة اليهود خالل 

األجيال األخيرة أدت إلى تفكك حزمة الهوية هذه. ويبرز من 

 بين هذه التحوالت، بوجه خاص، اثنان مركزيان وحاس���مان:

���ب الديني في 
ّ
  األول � الَعلَمن���ة. فق���د كانت مركزية المرك

الهوي���ة اليهودية واضح���ة ومفهومة ضمنا، عل���ى الدوام. 

هكذا كانت الحال في جميع مراحل تاريخ الش���عب اليهودي: 

في فترة الهيكل، ثم خرابه ثم غيابه; لدى فوزه بحكم ذاتي 

ثم تش���تته بين األم���م; في فترات االزده���ار، النمو والعصر 

الذهبي، كم���ا في فترات االنحطاط، االنت���كاس واإلبادة; في 

فترات الشتات في الغرب والشتات في الشرق. ولكن المالحظ 

خالل القرنين األخيرين بروز وتفضيل يهودية أخرى جديدة: 

أبناء وبنات الجماع���ة معنيون بحفظ هويتهم المتميزة، من 

بات القومية، المجتمع والثقافة )أو أي 
ّ
خالل تأكيد وإبراز مرك

ب الديني عن أنفس���هم. 
ّ
منها(، بينما ينفض كثيرون المرك

وبالفعل، فخالفا للمنس���حبين من جادة الدين خالل األجيال 

الس���ابقة، والذين جس���د ابتعادهم عن الدين رغبة في خلع 

هويتهم اليهودي���ة الكلية والتحرر منه���ا، نرى أن اليهود 

الذين يخت���ارون نمط الحياة المتحرر م���ن أي التزام ديني � 

»العلماني���ون« � ف���ي األجي���ال األخيرة، يتمس���كون بهوية 

يهودي���ة كامل���ة وغير مهادنة، إذ يش���كل الدين بالنس���بة 

إليهم مركبا أساس���يا وحيويا في الهوي���ة اليهودية. هؤالء 

ليس���وا جزءا من الجماعات اليهودية المتدينة، لكنهم جزء 

حي من الجمهور اليهودي بمعان ومفاهيم أخرى. وقد شكل 

هذا التغيير منعطفًا ونقطة تحول في تاريخ اليهودية، ألنه 

يحدد )من حدة(، إلى أقصى حد، مسألة ماهية اليهودية.

ويقول ش���تيرن إن تع���دد المواقف تجاه الدي���ن في إطار 

المجموعة المعّرفة باليهودي���ة والمتماثلة معها في الجيل 

الحالي يؤدي إلى نش���وء معس���كرات فكرية واجتماعية من 

اليهود المنقس���مين على أنفس���هم في القضايا األساسية 

الت���ي تخص الوجود اليهودي. فحتى ل���و كانوا موحدين في 

المصير المش���ترك )في داخل دولة إسرائيل، على األقل(، إال 

أنهم غير موحدين في غايات مش���تركة. إنهم يعيشون معا 

حياة يومية تبث، تجاه الخارج على األقل، صورة من النس���يج 

الموحد المتجانس المس���مى »المجتمع اليه���ودي«، غير أن 

تفسيراتهم لواقع حياتهم مختلفة تماما، بصورة جوهرية. 

ومن شأن تقسيم المجتمع اليهودي في إسرائيل على أساس 

عالقته بالدين أن يكش���ف عن خمس���ة معس���كرات مركزية: 

العلماني���ون، التقليدي���ون، المتدين���ون غي���ر المتعصبين، 

المتدينون المتعصبون والحريديم. 

وعند هذه النقطة، يش���ير ش���تيرن إلى أن »هذا الكتاب ال 

يتطرق إلى مواقف يهود المهاجر )اليهود خارج إس���رائيل( 

بشأن يهودية دولة إسرائيل، كما ال يتطرق أيضا إلى مواقف 

مواطني إسرائيل العرب بشأن الدولة اليهودية، وإنما يتركز 

فقط في النقاش اليهودي الداخلي واإلسرائيلي الداخلي«. 

ث���م يوضح أن البح���ث يتركز، بوجه خاص، في معس���كرات 

ثالثة فقط: الحريديم، المتدينون المتعصبون والعلمانيون، 

»وه���ي المعس���كرات التي تصدر منها األصوات األساس���ية 

في النقاش اليهودي اإلس���رائيلي العام«، م���ع التأكيد على 

أن »للمعس���كرين لآلخري���ن )التقليدي���ون والمتدينون غير 

المتعصبي���ن( أهمية كب���رى في نظرنا ويس���تحقان انتباها 

كبيرا، لكن مواقفهما بشأن موضوع البحث في الكتاب � اللقاء 

مع الدولة � ال تحمل أية مميزات خاصة«. 

الدولة اليهودية ـ حلبة الخالف
المركزية حول الهوية اليهودية

التغيير الثاني الحاس���م في مس���ألة الوجود اليهودي في 

الجيل الحالي � كما يقول شتيرن في مقدمته � هو إنشاء دولة 

إس���رائيل. »فقد عاش اليهود في الش���تات آالف السنين، ما 

أدى إلى تغييب األبعاد الجماهيرية في اليهودية، فتبلورت 

كطريقة حياة أف���راد، عائالت ومجموعات صغيرة«. ويضيف: 

لك���ن هذا الوض���ع تغير مع إقام���ة دولة إس���رائيل، إذ أصبح 

اليهود يسيطرون على منطقة جغرافية وانتقلوا من وضعية 

األقلية المحكومة إلى وضعية األغلبية الس���يادية المسؤولة 

عن نفس���ها. وأدى قي���ام الدولة إلى نش���وء مجتمع يهودي 

يتيح وجود سياس���ة يهودية، جيش يهودي، جهاز قضائي 

يهودي ومجال عام يهودي. وقد ش���كل ذلك تجديدا ثقافيا، 

قوميا ودينيا مثيرا. الطاقة الجماهيرية الكامنة في الحضارة 

اليهودي���ة، والتي كانت مخبأة في حلكة الش���تات، أصبحت 

بَرت 
ُ
قابل���ة للتحق���ق. وال عج���ب، إذن، أن دولة إس���رائيل اعت

معجزة يتحقق من خاللها حلم أجيال متعاقبة من اليهود. 

ويقول: كان من المفترض أن يؤدي إنش���اء دولة إس���رائيل، 

ظاهري���ا، إلى توضي���ح مس���ألة الهوية اليهودي���ة. فتجميع 

مجموعات مش���تتة وتركيزها في مكان واحد، وضع مسؤولية 

سياسية كاملة على أعضائها وخلق حالة من الهيمنة الثقافية 

في الحيز االجتماعي � كان من ش���أنها أن تش���كل، مجتمعة، 

مواد األساس الضرورية لبناء األمة. ولكن، بعد ستة وخمسين 

عاما من قي���ام الدولة، يتضح أن الدول���ة اليهودية، وبدال من 

حس���م مس���ألة الهوية، قد تحولت إلى حلبة الخالف المركزية 

حول مضمون الهوية اليهودي���ة. فقد أثار نجاح الصهيونية 

السياسية، بكل حدة، أسئلة كانت تتطلب حسمًا فكريا وعمليا 

تتعل���ق بماهية الوج���ود الجماعي اليه���ودي ودالالته. وبعث 

وج���ود دولة اليه���ود وأداؤها العملي الروَح ف���ي رؤى مختلفة 

تنافست فيما بينها لتفسير معنى »اليهودية« ومرادها. 

ومن هنا، يصل شتيرن إلى تحديد وتأطير »موضوع البحث 

ف���ي الكتاب«: اللق���اء بين مجتمع يهودي متع���دد الطبقات 

ومعق���د من حيث منظوم���ة معتقداته وقيم���ه، كما لم يكن 

من قبل قط، وبين ش���كل التنظي���م األكثر أهمية في الوجود 

اليه���ودي خالل الجيل الحالي � الدولة، التي لم تكن من قبل، 

هي أيضا، بمفهومها الراهن. 

»حين تلتقي اليهودية بدولة« ـ كتاب جديد صادر عن »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية«:

تباين اآلراء والمواقف بشأن يهودية الدولة قاعدة التوتر األيديولوجي واالجتماعي بين اليهود في إسرائيل!

يتضم���ن هذا الكت���اب أربعة أب���واب.  يرس���م الباب األول 

صورة ش���مولية عن اللقاء بين اليهود في إسرائيل والدولة، 

من خالل عرض وتحليل العوائق والمصاعب األساس���ية التي 

تعترض���ه وتمي���زه. إحدى التجارب الرئيس���ة الت���ي مر بها 

الوجود اإلس���رائيلي في أجيال قيام الدولة وترس���يخها هي 

تجربة الخالف. وقد كانت جبهة خالف واسع وعميق، بل حاد 

في بعض األحيان، يشمل عدم االتفاق على الرواية التأطيرية 

اإلس���رائيلية، وجهة اإلس���رائيليين وتوجهاتهم الثقافية، 

طابع الحيز الجماهيري العام في إسرائيل ومكانة الدين في 

الدولة. وعالوة على هذا، يجد اإلسرائيليون صعوبة كبيرة في 

االتفاق على الطريق التي ينبغي اعتمادها من أجل التوصل 

إل���ى حلول، توافقي���ة أو ترجيحية، له���ذه الخالفات. ويقول 

ش���تيرن: »يبدو أننا نعيش أزمة هوية تلقي بظاللها الثقيلة 

على الحياة العامة في جيلنا الحالي«. 

ومن الصورة الش���مولية إلى الص���ورة القطاعية. فكل واحد 

م���ن األب���واب الثالث���ة األخرى ف���ي الكتاب يع���رض ويحلل 

جمل���ة المواقف المركزية حيال الدول���ة، كما تتبناها كل من 

مجموعات / قطاعات الهوية اليهودية الرئيسة في إسرائيل. 

يتمح���ور الباب الثاني حول مجموع���ة الحريديم. يعتبرها 

ش���تيرن، في مقدمته، »معس���كرا كان هامش���يا في السابق، 

لكنه يجتذب اليوم � بس���بب وزنه الع���ددي الكبير � اهتماما 

جماهيريا واس���عا جدا«.  والمع���روف أن الحريديم، إجماال، ال 

يتبن���ون األيديولوجي���ة الصهيونية، التي يعتب���رون أنها 

»تسعى إلى خلق هوية وش���عب يهوديين جديدين، كنتاج 

للفكر القوم���ي الحديث الذي ظهر على خلفية التطورات في 

الغرب، ولذا فهي مرفوضة«. والحريديم ليس���وا معنيين، ولو 

في الممارس���ة على األقل، باالندماج في المجتمع اإلسرائيلي 

أو االنخراط في ما يس���مى »إعمار البالد«. أما عالقتهم بالدولة 

فتتراوح بين البرود والجفاء، م���ن جهة، والرفض المطلق من 

جهة أخرى. وهم يتخبطون في أس���ئلة أيديولوجية وعملية 

صعبة يثيرها لديهم مجرد وجود الدولة، فيما يطرح قادتهم 

إجابات مختلفة، بل متناقضة أحيانا.  

ومع هذا، يش����ير ش����تيرن إل����ى أن الكتاب يمّي����ز بين ثالثة 

تيارات في هذا المعس����كر: األول � التي����ار الحريدي المعتدل، 

الذي يمارس تعاطفا فعليا مع الدولة ومصيرها، حتى وإن كان 

ال يوليها أهمية دينية، بل يعتبرها مجرد أداة ال أكثر. ويشمل 

هذا التيار، حس����ب تصنيف الكتاب، مثال: حركة »حباد« وحزب 

»ش����اس«. والثاني � هو تيار راديكال����ي يتبنى مواقف متطرفة 

في معاداة الصهيونية، ينكر أي حق وجود ألي كيان سياس����ي 

يهودي قبل قدوم المس����يح )بغض النظر عن ممارس����ات هذا 

الكيان( ويعتبره تمردا على ملكوت السماء. ويشمل هذا التيار، 

طبق����ا للمؤلفين: الطائف����ة الحريدية، حركة »نيط����وري كارتا« 

ومجموع����ات متطرفة أخرى. أما الثالث، فه����و »التيار المركزي« 

كم����ا يصفه الكت����اب، ويتبنى مواقف براغماتي����ة في القضايا 

السياس����ية، من منطل����ق الحفاظ على التعايش المش����ترك مع 

األغلبية في الش����عب اإلس����رائيلي. ويعتبر هذا التيار نفس����ه 

غير صهيوني مؤكدا: »نحن في الشتات في األرض المقدسة«. 

ويرك����ز جل اهتمامه ف����ي الجهد الثقاف����ي � التربوي من خالل 

تعزيز وتحصين مؤسس����اته التعليمية والدينية. ويشمل هذا 

التيار، أساسا، حركة وحزب »أغودات يسرائيل«.

ويتمحور الباب الثالث حول المعس����كر الصهيوني � الديني. 

وهو المعس����كر الذي كان العبا ثانويا فقط ف����ي الحياة العامة 

اإلس����رائيلية خالل السنوات التي سبقت إقامة الدولة والعقود 

األول����ى على قيامها، بينما أصبح الحقا أحد الالعبين المركزيين 

في »الدراما اإلس����رائيلية«، كما يصفها ش����تيرن. ويزداد وزن 

هذا المعس����كر باس����تمرار، خالل الس����نوات األخيرة، في كل ما 

يتصل بتحديد األجندة القومية، س����واء على المستوى الفكري 

أو المس����توى العملي، حتى أصبح وزنه هذا يفوق وزنه العددي 

والنس����بي من مجمل الس����كان اليهود في إسرائيل. وهو يقف 

الي����وم، مرة تلو أخرى، في واجهة الخ����الف حول قضايا عديدة 

في الحياة العامة اإلسرائيلية، بل يشكل محركا للفكر والعمل. 

ويتمي����ز المعس����كر الصهيون����ي � الديني بتماثل����ه التام مع 

الدولة، رغم أنه يجد صعوبة في تقبل كونها دولة غير دينية، 

من حيث تعريفه����ا ومن حيث طرق إدارته����ا وأدائها. ويحدد 

المؤلف����ون ثالثة مقترح����ات/ نماذج يطرحها هذا المعس����كر 

لتس����وية وتنظيم العالقة بين الدي����ن والدولة: نموذج الفصل 

)ال����ذي يفصل بين الهوي����ة الصهيونية والهوي����ة الدينية(، 

ية )الذي يس����عى إلى تغيير طابع الدولة العلماني 
ّ
نموذج الكل

واستبداله بالطابع الديني( ونموذج القبول )الذي يقبل الدولة 

كما هي، لكنه يسعى إلى إصالحها وتخفيف حدة االحتكاكات 

والتوترات بينها وبين الدين(. وهذا األخير هو »النموذج األكثر 

ش����يوعا«، كما يصفه ش����تيرن، مش����يرا إلى »تغيرات عميقة« 

حصلت في داخل هذا المعس����كر خالل الجي����ل األخير تمثلت، 

أساسا، في »تعميق وتعزيز الُبعد الديني، بروز ميول مسيانية 

والتش����ديد على قدسية أرض إس����رائيل«، وهو ما أحدث أيضا 

تغييرا في عالقة المعس����كر الصهيوني � الديني بالدولة، قد 

تكون له نتائج بعيدة المدى وعميقة األثر. 

 ويتناول الباب الرابع، بالع���رض والتحليل، مواقف مفكرين 

ومثقفين من المعس���كر العلماني حيال يهودية الدولة، وهو 

المعس���كر الذي ينتمي إليه »واضعو أس���س انبعاث الشعب 

اليهودي السياسي وقادة الدولة حتى اليوم«. ويقول شتيرن 

إنه بينما يعتقد المعس���كران الصهيوني � الديني والحريدي 

أنهما »َيعرف���ان« ما هي اليهودي���ة وأن تخبطاتهما تتمحور 

حول مكانة الدولة ومؤسس���اتها في س���ياق التميز اليهودي 

»الواضح ضمنا«، يبدي المعس���كر العلماني، في المقابل، قبوال 

تاما للدولة الحديثة بوصفها معطى أساس���يا � فصالحياتها 

وأهميتها هي المرس���ى الذي يبحر من���ه النقاش � لكنه قلق 

حيال الس���ؤال حول ماهية اليهودي���ة )أهي تقاليد دينية أم 

ثقافة قومية؟( وإس���قاطاتها على الكيان السياسي. وتتعلق 

األس���ئلة المركزي���ة بمكانة الدول���ة ودورها كمس���رح لبلورة 

وتجس���يد الت���راث، الثقاف���ة والهوية اليهودي���ة، فضال عن 

المحنة الناجمة عن االبتعاد عن الدين، الذي شكل في الماضي 

القاعدة األساسية للحياة االجتماعية والسياسية اليهودية. 

وفي الختام، يقول ش���تيرن في مقدمته إن أبواب الكتاب، 

معا، »تعرض تش���كيلة واس���عة م���ن وجهات نظ���ر اليهود 

اإلسرائيليين بشأن الدولة اليهودية ودالالتها. ويدل تعدد 

ه���ذه اآلراء ووجه���ات النظر على عمق الخالف اإلس���رائيلي، 

الذي يغذي ويكرس العوائق والعقبات أمام استمرار الوجود 

اليهودي في إس���رائيل، الش���عور المس���تمر بع���دم الراحة 

والم���رارة الذي يولده االنتماء اإلس���رائيلي ف���ي هذا الجيل، 

بينما يثري الحياة العامة في إس���رائيل، في المقابل، ويغني 

س���وق األف���كار فيها ويوفر طاق���ة ثقافية كبي���رة. وفي كل 

األحوال، تش���كل المواقف المتباينة حيال الدولة اليهودية 

ومعانيه���ا قاعدة التوت���ر األيديولوج���ي واالجتماعي الذي 

نعيش في خضمه«! 
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