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«البيت اليهودي» حسم موقفه لصالح البقاء
في حكومة نتنياهو وعدم التوجه نحو انتخابات مبكرة!

كلمة في البـدايـة
حكومة نتنياهو الرابعة:
ما زال لديها ما تفعله...
بقلم :أنطـوان شلحـت

*آخر استطالعات الرأي العام تشير إلى احتفاظ حزب الليكود بمكانة الحزب األكبر وفوز معسكر اليمين -الحريديم بـ 68مقعدًا*
قال وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،رئيس
حزب «البيت اليهودي» ،أم���س (االثنين) ،إنه قرر الوقوف إلى
جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدم تنفيذ تهديده
باالنسحاب من الحكومة والتسبب بانتخابات عامة مبكرة.
ّ
ووج���ه بيني���ت انتقادات ش���ديدة إل���ى الحكومة بس���بب
سياس���اتها األمنية ،لكنه في الوقت نفس���ه أكد أنه سيدعم
نتنياهو في منصبه الجديد كوزير للدفاع ،في محاولة لتحسين
أزمة األمن العميقة التي تعاني منها إسرائيل.
وقال بينيت إنه منذ عدة أعوام وس���فينة األمن اإلسرائيلية
مبحرة في االتج���اه الخاطئ .وأضاف أن إس���رائيل توقفت عن
االنتص���ار منذ حرب لبن���ان الثانية في ع���ام  ،2006وأصبحت
تعتقد أنه ال يوجد هناك ح���ل لإلرهاب ،وللصواريخ ولقذائف
الهاون .لكن هناك حل ،وبإمكان إسرائيل العودة إلى االنتصار.
وجاء إعالن بينيت بعد أن حض نتنياهو شركاءه في االئتالف
مس���اء أمس األحد عل���ى البقاء في الحكومة ألن إس���رائيل في
واحدة من أكثر الفترات تعقيدا من حيث األمن.
وقال نتنياهو« :كما قلت في األمس ،ما زلنا في خضم معركة
عسكرية .وخالل هذه الوقت األمني الحساس ،سيكون إسقاط
الحكوم���ة عمل غير مس���ؤول .وحتى لو حاول أش���خاص ذلك،
سنواصل العمل من أجل أمن إسرائيل».
وبدأت هذه األزمة السياس���ية يوم األربعاء الماضي مع إعالن
وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان اس���تقالته من منصبه احتجاجا
عل���ى تعام���ل الحكومة مع العن���ف من غزة .وقلص انس���حاب
ليبرمان وحزبه «إس���رائيل بيتنا» بمقاعده الخمس���ة األغلبية
التي تتمتع بها الحكومة في الكنيس���ت إلى أغلبية ضئيلة مع
 61مقعدًا فقط.
وفور اس���تقالة ليبرمان طالب بينيت بحقيبة الدفاع لنفسه،
مح���ذرا أنه م���ن دون الحصول عليها س���يقوم بس���حب حزبه
بمقاعده الثمانية من االئتالف ليفرض بذلك انهيار االئتالف
والتوجه إلى انتخابات جديدة.
ولم يتأث���ر الناطق���ون بلس���ان «البيت اليه���ودي» بخطاب
نتنياهو أمس.
وق���ال الحزب في بيان رد فيه على تصريحات نتنياهو «هذه
حكوم���ة تصف نفس���ها بأنها م���ن اليمي���ن ولكنها تتصرف

كاليس���ار .إذا لم يتم إعطاء بينيت المنصب إلعادة تأهيل أمن
إس���رائيل ،علينا التوج���ه إلى انتخابات على الفور .لقد س���ئم
الجمهور من التصويت لليمين والحصول على اليسار».
كما دعا قادة المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وق���ال رئيس حزب العمل وتحالف «المعس���كر الصهيوني»،
آفي غباي ،في تعليق على تصريحات نتنياهو ،إن أمن إسرائيل
هو بالفعل الش���يء األهم .وبالتحديد لهذا الس���بب يجب على
إس���رائيل التوجه النتخابات على الفور .ويمكن استبدال هذه
الحكومة بحكومة تهتم حقا باألم���ن ،وتؤمن حقا بأن التغيير
ممكن.
واتهمت رئيس���ة حزب ميرتس عضو الكنيست تمار زاندبرغ
نتنياهو باستخدام وزارة الدفاع كورقة سياسية.
وجاء خط���اب نتنياهو أمس بعد إجرائ���ه محادثات مع وزير
المالية موشيه كحلون ،رئيس حزب «كلنا».
وقال متحدث باس���م كحلون في بي���ان إن االجتماع بين وزير
المالية ورئي���س الحكومة انتهى م���ن دون نتائج ،وأضاف أن
االثنين اتفقا على اللقاء في وقت الحق من األسبوع.
وذك���رت تقاري���ر أمس أن نتنياه���و س���يقوم بتعيين وزير
للخارجية في األيام القريبة.
وقالت وس���ائل إعالم عبرية إن نتنياهو س���يقوم على األرجح
بتعيين عضو من حزب الليكود ف���ي المنصب الذي يتواله هو
حاليا.
وذك���رت أخبار القناة  10أن وزير التعاون اإلقليمي تس���احي
هنغبي ووزير الطاقة يوفال شتاينتس مرشحان للمنصب.
وبعد وقت قصير من نشر التقارير ،أصدر حزب الليكود بيانا
ق���ال فيه إن رئيس الحكومة س���يقوم بتعيين وزراء في األيام
القادمة ،من دون الخوض في التفاصيل.
وفي الوقت الحالي يتولى نتنياهو وزارات الخارجية والدفاع
والصحة واستيعاب الهجرة.
م���ن ناحية أخ���رى أظهر آخر اس���تطالع للرأي الع���ام أجرته
صحيف���ة «معاريف» بواس���طة معه���د «بانيل���ز بوليتيكس»
المتخصص في ش���ؤون االس���تطالعات يوم الجمعة الماضي،
أن  %70من اإلس���رائيليين غير راضين عن كيفية إدارة رئيس
الحكوم���ة بنيامين نتنياه���و جولة الحرب األخي���رة مع حركة

				
بينيت وكحلون متوتران في االجتماعي األسبوعي لمجلس الوزراء اإلسرائيلي ،أول من أمس.

«حماس» في قطاع غزة ،وقال  %19من اإلسرائيليين فقط إنهم
راضون من كيفية إدارته لها.
وقال  %50من المش���تركين في االس���تطالع إن «حماس» هي
الت���ي انتصرت في جول���ة الحرب األخيرة ،ف���ي حين قال %19
منهم فقط إن إس���رائيل هي التي انتصرت ،وقال  %31منهم
إنهم ال يعرفون من الذي انتصر .وأعرب  %43من المش���تركين
في االس���تطالع عن تأييدهم لدعوة وزير الدفاع المس���تقيل
أفيغ���دور ليبرمان إلى إج���راء انتخابات عامة في أس���رع وقت
ممكن ،في حين أعرب  %34منه���م عن معارضتها ،وقال %23
إنهم ال يعرفون.
وأظهر االس���تطالع أنه في حال إجراء االنتخابات اإلسرائيلية
العامة اآلن س���يحصل حزب الليكود برئاس���ة رئيس الحكومة
بنيامي���ن نتنياهو على  30مقعدًا ،وهو نفس عدد مقاعده في
الكنيست الحالي ،بينما سيزيد حزب «البيت اليهودي» برئاسة

(أ.ف.ب)

وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت تمثيله من  8مقاعد إلى
 12مقعدًا ،وس���يزيد حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الدفاع
المستقيل أفيغدور ليبرمان تمثيله من  6مقاعد إلى  7مقاعد.
وأشار االستطالع إلى أن تحالف «المعسكر الصهيوني» برئاسة
رئيس حزب العمل آفي غباي س���يتراجع م���ن  24إلى  11مقعدًا،
وسيزيد حزب «يوجد مس���تقبل» برئاسة عضو الكنيست يائير
لبيد تمثيله من  12إلى  17مقعدًا.
وس���تحصل القائمة المش���تركة [تحالف األح���زاب العربية]
على  11مقعدًا وح���زب ميرتس على  6مقاعد ،وتحصل يهدوت
هت���وراة على  8مقاعد ،وش���اس على  5مقاع���د ،وقائمة عضو
الكنيس���ت أورلي ليفي  -أبكسيس التي انشقت عن «إسرائيل
بيتنا» على  6مقاعد.
وش���مل االس���تطالع عينة نموذجية مؤلفة من  586شخصًا،
يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل.

فــي هــذا الــعــدد:

دراسة خاصة حول القوة االقتصادية للتكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) في إسرائيل
«المش���هد االس���رائيلي» :تعود صناعة الهايتك في إسرائيل
لس���نوات الخمسينيات ،آنذاك ركزت إسرائيل على البحث العلمي
والتنمية البش���رية ،وذلك بس���بب النقص في الموارد الطبيعية،
وخوف���ا م���ن المقاطعة العربي���ة .أما ف���ي س���نوات الثمانينيات
والتس���عينيات ،ومع ازدياد استعمال الحاس���وب واالنترنت ،إلى
جانب زيادة هجرة المهندس���ين من االتحاد السوفييتي السابق
إلى اسرائيل ،فقد ضاعفت هذه األخيرة جهودها من خالل تطوير
األبحاث ف���ي الجامعات وهيئة تطوير األس���لحة التابعة لـ «وزارة
الدف���اع» الى جانب مختبرات عس���كرية أخرى بهدف الحفاظ على
تفوقها وقدرتها التوسعية.
وشهد قطاع الهايتك في الس����نوات األخيرة نموًا سريعًا ،مما
ساهم في نمو االقتصاد العالمي عامة واإلسرائيلي بشكل خاص.
ويعتب���ر قطاع الهايتك محرك النمو االقتصادي اإلس���رائيلي
األساس���ي مؤخرًا ،اذ لديه أكبر مس���اهمة في إجمالي صادرات
دولة إس���رائيل ،كما يتمتع بأعلى قدرة على الوصول إلى أسواق
رأس الم���ال في العال���م ،وهو ف���ي الواقع القط���اع الوحيد في
االقتصاد اإلس���رائيلي الذي نجح في زيادة رأس المال األجنبي
بمعدالت مرتفعة للغاية ،مقارنة بالحكومة والبنوك.
تمتاز إس���رائيل في مجال الهايتك ال���ذي يعتبر من األفضل
عالميا من حيث االبتكار ،الخبرات البشرية وصناديق االستثمارات

على مختلف أنواعها .فقطاع الهايتك في إس���رائيل يجمع بين
صناعة اإللكترونيات ،األدوية ،الطائرات ،البرمجيات واألبحاث.
تتركز صناعة الهايتك في إسرائيل بشكل رئيسي في وسط
البلد ،لكنها تمتد إلى حيفا في الش���مال ،والقدس وبئر الس���بع
في الجنوب وتتميز بتكوين متجانس نس���بيًا للجنس ،القومية
(بما يشمل الدين) ،العمر والخلفية األكاديمية.
بحس���ب تقارير دولية بلغ المجمل المالي لش���ركات الـ EXIT
اإلس���رائيلية ف���ي ع���ام  23 ،2017مليار دوالر يش���مل صفقتي
موبي�ل�اي ونيردوم .وقد تم���ت  112صفقة في الع���ام الماضي،
بانخفاض  %7مقارنة بع���ام  ،2016مع  120صفقة ،وكذلك 2014
و ،2015مع  132صفقة و 129صفقة على التوالي.
وتوجد اليوم حوالي  303شركة متعددة الجنسيات تعمل
في إس���رائيل ،تدير  344مرك���زًا للبحث والتطوي���ر .ازدادت
نفقات البحث والتطوير لدى الش���ركات متعددة الجنسيات
الذي لديها مراكز بحث وتطوير في إس���رائيل في عام -2005
 2015بمتوسطسنوي يبلغ 2ر .%8تسرب المعلومات وتبادل
المعرفة من خ�ل�ال تنقل العاملين بين الش���ركات متعددة
الجنسيات أضاف كثيرًا لنش���اط وتطوير الشركات الناشئة
المحلي���ة .وتس���رب المعرفة من خ�ل�ال تنق���ل العمال بين
الش���ركات هو أحد األس���باب الذي يدفع بعض الشركات في

نفس المجال ألن تتركز بنفس المنطقة الجغرافية.
يش���مل قطاع البحث والتطوير ،الذي تتميز به إسرائيل ،قوى
عاملة متعلم���ة أكثر من قط���اع صناعة التكنولوجي���ا الفائقة
والخدم���ات المالي���ة المتقدمة ،وذلك على الرغم من أن نس���بة
األكاديميي���ن فيه���ا ال تتعدى نس���بة األكاديميي���ن في دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDفي مجاالت العلوم
ّ
وتقدم إسرائيل بهذا المجال يرجع لمتوسطالعمر
والهندسة.
الصغير ل���رأس المال البش���ري؛ للتأهيل الذي توف���ره الخدمة
العسكرية اإلجبارية في وحدات الحاسوب ووحدات االستخبارات
في الجيش اإلس���رائيلي؛ للوضع الجيوسياسي األكثر تعقيدًا؛
للبعد عن األس���واق المس���تهدفة في الواليات المتحدة وأوروبا
الغربية؛ لحجم السوق المحلية الصغيرة نسبة للدول المجاورة؛
وللتكلف���ة العالي���ة لجمع األموال واس���تثمارها ف���ي االقتصاد
االسرائيلي في الماضي.
قط����اع الهايتك في إس����رائيل مهم جدًا م����ن حيث كمية
اإلنتاج ومستوى المدخول أكثر من أي قطاع محلي آخر .وقطاع
الهايتك يس����اهم في زيادة النش����اط في جمي����ع القطاعات
القابل����ة للتداول ،منها قط����اع انتاج المنتج����ات أو الخدمات
التي يمكن تصديرها واس����تيرادها ،فتحس����ين اإلنتاج يزيد
م����ن إمكاني����ة التصدير وبذل����ك يزيد الطلب على الش����يكل

اإلسرائيلي مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته.
قطاع الهايتك في إس���رائيل هو لي���س أداة اقتصادية فقط
بل هو أداة سياس���ية أيضًا ،فهذا القطاع يعود على إس���رائيل
بمردودات مالية ،أمنية وسياس���ية كثيرة .وتس���تغل إسرائيل
قدراتها البرمجية ،تطوره���ا وتفوقها في مجال الهايتك عامة
وفي الس���ايبر خاص���ة ،لتبقى مصدرًا للتكنولوجي���ا لكافة دول
العالم ولتصبح بن���كًا للمعلومات األمنية ف���ي المنطقة ،وذلك
به���دف بناء عالقات دبلوماس���ية متينة م���ع العديد من الدول
المتقدم���ة والمتطورة ولتغي���ر المفاهيم المتبعة لممارس���ة
النف���وذ في العالقات الدولية وبالتالي تس���تطيع إس���رائيل أن
تلعب دورًا أكبر بكثير من حجمها في السياسة الدولية.
هناك العدي���د من التحدي���ات التي تواجه قط���اع الهايتك
في إس���رائيل ومنها بيئة عالمية ش���ديدة التنافسية؛ صناعة
متطورة وس���ريعة التغير؛ تنوع المج���االت التكنولوجية -حيث
يتميز كل قطاع بخصائص واحتياج���ات فريدة؛ معظم مصادر
التموي���ل أجنبية وبذلك فقطاع الهايتك في إس���رائيل عرضة
للتقلبات في األس���واق العالمية؛ تركيز التكنولوجيا المتقدمة
اإلسرائيلية في منطقة جغرافية ضيقة في هرتسليا وتل أبيب.
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دعـــــوة عــــامـــــة

يدعوكم/ن لحضور ندوة بعنوان:

ما بين االنتخابات المحلية واالنتخابات العامة :الخارطة السياسية في إسرائيل إلى أين؟
يشارك في الندوة:
رفاه عنبتاوي :المديرة العامة لجمعية كيان /تنظيم نسوي
أنطوان شلحت :مدير وحدة «المشهد اإلسرائيلي» في مركز مدار
د .أ .إمطان���س ش���حادة :أمين عام ح���زب التجمع الوطني
الديمقراطي
تدير الندوة :د .هنيدة غانم ،المديرة العامة لمركز مدار

يوم الثالثاء  27تشرين الثاني  ،2018في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا
في مقر مركز «مدار» رام الله  -الماصيون  -عمارة ابن خلدون (ط )2
هذه الندوة بدعم من :مؤسسة روزا لوكسمبورغ وتمويل من:
وزارة التعاون االقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا االتحادية
لتأكيد الحضور يرجى االتصال أو مراسلتنا على 02-2966201 :أو على البريد اإللكترونيinfo@madarcenter.org :

يصدر هذا العدد من «المش���هد اإلس���رائيلي»
ّ
ح���ادة عصفت بحكوم���ة بنيامين
في ظ���ل أزمة
نتنياهو الرابعة على خلفي���ة إعالن وزير الدفاع
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان يوم األربعاء الفائت
اس���تقالته من منصبه وانسحاب حزبه «إسرائيل
بيتنا» من االئتالف الحكومي .فقد ترك انسحاب
هذا الحزب االئتالف الحكومي مع أغلبية ضئيلة،
 61مقعدًا في مقابل  59مقعدًا للمعارضة ،وهو ما
عزز احتمال إج���راء انتخابات مبكرة قبل موعدها
الرسمي في تشرين الثاني  .2019لكن سرعان ما
تبين أن هذا االحتمال أرجئ إلى أجل غير مسمى
(طالع الخبر الرئيسي في هذه الصفحة ،وتقريرًا
خاصًا حول آخر المس���تجدات بشأن تلك األزمة،
ص .)3
ومن���ذ أن اندلع���ت األزم���ة لوح���ظ أن الالزمة
التي تبناها رئيس الحكوم���ة بنيامين نتنياهو
والضاربون بس���يفه فحواها أنه ال يجوز إس���قاط
حكوم���ة يميني���ة في ه���ذه الفت���رة التي جرى
وصفه���ا بأنها «حساس���ة للغاية» م���ن الناحية
األمنية.
ومما قاله نتنياهو ،في س���ياق مؤتمر صحافي
خ���اص عق���ده بع���د اجتماع م���ع وزي���ر المالية
اإلسرائيلي موش���يه كحلون ،رئيس حزب «كلنا»
الش���ريك ف���ي االئت�ل�اف الحكومي ،مس���اء أول
أم���س األح���د ،وبعد أن نم���ا إلى علم���ه أن حزب
«البيت اليهودي» بنوي االس���تقالة من الحكومة
احتجاجًا على عدم تلبية شرطه بتسليمه حقيبة
الدف���اع بعد اس���تقالة ليبرمان« :نح���ن في فترة
حساس���ة للغاي���ة ُ
ومركبة جدًا أمني���ًا ،ونحن في
خضم معركة ،وفي هذه الحاالت ممنوع إس���قاط
الحكومة ،وخصوصًا حكومة يمينية ،وإس���قاطها
في مثل هذه الفترة هو انعدام للمسؤولية».
وأض���اف نتنياهو أن���ه ما زالت أم���ام الحكومة
س���نة كاملة الس���تكمال واليتها حتى تش���رين
الثان���ي  ،2019وف���ي مثل هذه الظ���روف ال يجوز
اللعب بالسياسة ،وأمن الدولة يتجاوز االعتبارات
السياسية والمصالح الشخصية .وأكد أنه من غير
الضروري وغير الصحيح الذهاب إلى االنتخابات،
وأش���ار إلى أن الجميع يتذك���رون جيدًا ما حدث
عندما قامت عناصر داخ���ل االئتالفات اليمينية
بإزاحة حكومتي الليك���ود مرتين في العام 1992
والعام  1999وجاء حزب العمل إلى الس���لطة ،وفي
ّ
المرة األولى جلب علينا كارثة اتفاقيات أوسلو.
م���ا يمكنن���ا قول���ه ه���و أن اس���تجابة «البيت
اليهودي» لتحذير نتنياهو وإعالن رئيس���ه وزير
التربية والتعليم نفتالي بينيت أنه لن ينسحب
م���ن االئتالف الحكومي في الوق���ت الراهن برغم
الخالف���ات الحادة ،وأنه س���يمنح نتنياهو الوقت
الكافي لتصحيح مسار األمور في سلسلة قضايا،
ّ
يش���فان عن القناعة بأن���ه ما زال ل���دى حكومة
نتنياه���و ما تفعله .ووفقًا لم���ا قاله بينيت« :إذا
كان رئي���س الحكومة جادًا في نيات���ه ،وأنا أريد
أن أصدق ما قاله ،فأنا أقول له إننا نس���حب حاليًا
كل مطالبنا السياس���ية وسنساعدك في المهمة
الضخمة لجعل إسرائيل تكسب ُم ّ
جددًا».
ّ
ال شك في أن مقولة ما زال لدى حكومة نتنياهو
ما تفعله تعني الس���احتين الخارجية والداخلية
على ّ
حد س���واء ،وإذا كان جوهر الجدل بخصوص
الساحة الخارجية متعلقًا أساسًا بما ينبغي فعله
حيال قطاع غزة ،والذي تفاقم إلى ّ
حد تفجير هذه
األزمة األخيرة ،فإنه بخصوص الس���احة الداخلية
ثمة إجماع داخل كل مركبات االئتالف الحكومي
الحال���ي على اتخاذ كل ما من ش���أنه إس���كات أو
إقصاء أي صوت معارض لسياسات اليمين.
ّ
ولعل من أفدح المظاهر األخيرة لهذا اإلسكات،
وليس آخرها ،هو «قانون الوالء في الثقافة» الذي
ص���ودق عليه بالقراءة األولى مؤخ���رًا (طالع مادة
هشام نفاع ،ص .)8
ف���ي كل م���رة تندلع أزم���ة حكومي���ة فيها ما
ّ
التوجه نحو انتخابات مبكرة
يؤش���ر إلى احتمال
ّ
تتجه األنظار إلى اس���تطالعات الرأي العام التي
تتنبأ بمش���هد اصطفاف األحزاب في الكنيست
المقب���ل ،ووفقًا آلخر هذه االس���تطالعات ما يزال
حزب الليك���ود بزعامة نتنياه���و يحظى بمكانة
الحزب األكبر المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة،
وما يزال معس���كر اليمين -الحريديم الذي يدعم
نتنياهو يشكل أغلبية مقاعد الكنيست.
ّ
لنكرر أنه بمدى
وربما هذه هي أفضل مناس���بة
ّ
ما إن هذه االس���تطالعات تعكس ترسخ مفاهيم
اليمين في أوساط الرأي العام اإلسرائيلي بمدى
م���ا إنها تثب���ت أن نتنياهو مس���تفيد أيضًا من
واقع غياب معارضة سياسية جوهرية له ،قادرة
عل���ى إقصائه عن منصب���ه ،ال ب���ل إن المعارضة
القائمة تبدو منس���اقة وراء الخ���ط الذي يفرضه
نتنياهو منذ عدة أعوام ،وال سيما حيال المسألة
الفلسطينية والقضية اإليرانية.
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أحد األهداف المركزية لتبني وتعميق النيو ليبرالية المتشددة في االقتصاد اإلسرائيلي:

تعزيـز قـدرة إسرائيـل علـى مواجهـة الضغـوط السياسيـة الدولية
المترتبة على معارضة االحتالل اإلسرائيلي للمناطق الفلسطينـية!
*عدم رغبة الحكومات اإلسرائيلية ـ وخاصة حكومات اليمين ـ في الدفع نحو حل سياسي للصراع يحتم عليها تبني موقف متصلب في الحلبة السياسية الدولية .ومن هنا
فإن تقليص االعتماد االقتصادي اإلسرائيلي على المعونات والمساعدات الخارجية من شأنه أن يقلص أيضا ،ولو بصورة جزئية وضئيلة ،قدرة الحكومات األجنبية على التأثير
على القرارات واإلجراءات السياسية اإلسرائيلية في كل ما يتصل بأمور المفاوضات السياسية والبناء االستيطاني في األراضي الفلسطينية*
ما هي العالقة بين تعميق وتشديد السياسات النيو ليبرالية
في إسرائيل خالل العقدين األخيرين وبين الصراع اإلسرائيلي
ـ الفلسطيني؟ س���ؤال قد يبدو ،للوهلة األولى ،عبثيًا ،غير ذي
معن���ى وغير ذي أهمي���ةّ ،
لكن المقالة العلمية التي نش���رها
الباحث اإلس���رائيلي د .أرييه كرامبف تقدم تحليال يخلص في
استنتاجه األخير إلى إجابة مثيرة على السؤال المذكور تقترح
زاوية أخرى ،جديدة ومغايرة ،للنظر إلى مسألة تبني السياسة
النيو ليبرالية ،ثم تكريسها وتوسيعها في إسرائيل :تسعى
دولة إس���رائيل ،بقيادة الحكومات اليمينية خالل الس���نوات
األخي���رة ،إلى تقليص مدى اعتماده���ا االقتصادي على الدول
الغربية عامة ،والواليات المتحدة خاصة ،وإلى تعزيز قدراتها
الذاتية على مواجهة الضغوط السياس���ية الدولية المترتبة
عل���ى معارضة االحتالل اإلس���رائيلي للمناطق الفلس���طينية!
ويؤكد كرامبف أن التحليالت والتفس���يرات الش���ائعة لمنحى
تعميق وتشديد السياسات النيو الليبرالية في إسرائيل خالل
العقدين األخيرين (منذ مطلع سنوات األلفين) «تتجاهل هذا
الجانب الهام جدًا».
يذكر أن كرامبف هو أستاذ في «الكلية األكاديمية تل أبيب
ـ يافا» متخصص في مجال االقتصاد السياس���ي ،في الحوكمة
المالية العالمية وفي تاريخ االقتصاد اإلس���رائيلي ،وأن هذه
المقالة تستند إلى كتابه األخير الذي صدر باللغة اإلنكليزية
حديثا بعنوان «المسار اإلسرائيلي نحو النيو ليبرالية :الدولة،
االس���تمرارية والتغيير» ،وكان قد أص���در من قبل كتابا باللغة
العبرية عن «الرأسمالية اإلسرائيلية».
كما يذكر أن هذه المقالة نشرت (بعنوان «العالقة المسكوت
عنه���ا بين النيو ليبرالية اإلس���رائيلية والص���راع») في العدد
األخي���ر (آب  )2018م���ن مجلة «هزم���ان هزيه» (ه���ذا الزمن)
وهي مجل���ة رقمية جديدة تعنى بالقضاي���ا الفكرية والجدل
الجماهيري العام تصدر عن «معهد فان لير» في القدس.
بدايات النيو ليبرالية اإلسرائيلية
يس���تهل الكات���ب مقالته بالتذكي���ر باألزمة الح���ادة التي
عصفت باالقتصاد اإلس���رائيلي في منتصف الثمانينيات من
الق���رن الماضي والت���ي كان من أبرز نتائجه���ا حصول تغيير
عمي���ق في النظام االقتصادي اإلس���رائيلي ُوص���ف ،آنذاك ،بـ
«التحول النيو ليبرالي» وتميز ،أساس���ًا ،بالتخلي عن سياس���ة
التدخل الحكومي المباش���ر في األنش���طة االقتصادية لصالح
الخصخصة ولبرلة األسواق.
رغم أن هذا المنح���ى كان عالميا وأن تحوال مماثال قد حصل
في اقتصادات العديد من ال���دول ،إال أن مميزات هذا التحول
في إس���رائيل ،ابتداء من مطلع س���نوات األلفي���ن ،كانت أكثر
حدة وتطرفا بشكل واضح .فتطبيق النظام النيو ليبرالي ،الذي
ظهرت ب���وادره األولى خالل حكومة بنيامي���ن نتنياهو األولى
في العام  ،1996اتخذ ش���كال حادا بعيد األثر وأدى ،منذ مراحله
األولى ،إلى ارتفاع حاد في معدالت الفقر والالمس���اواة بصورة
غير مسبوقة حتى أصبحت من بين األعلى على اإلطالق في دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .)OECDوقد تجسدت
تلك السياس���ات ،في تلك الفترة ،ف���ي تقليص «دولة الرفاه»
بصورة حادة وفي تعزيز قط���اع الهايتك وقطاعات التصدير
األخرى ،على حس���اب القطاعات االقتصادية األخرى ،بما حقق
منافع وأرباحا هائلة لصالح مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس
األم���وال مقابل إلحاق أض���رار بالغة بجمه���ور العاملين عامة
وبمس���توى حياة السواد األعظم من الس���كان .وشكلت «حملة
االحتجاج الش���عبية» الواس���عة التي ش���هدتها إسرائيل في

صي���ف الع���ام  2011ردة فعل مدنية قوية عل���ى هذا التحول،
لكنها سرعان ما خفتت وتالشت.

محاوالت تفسير ومصالح محلية
كيف يمكن ،إذن ،تفس���ير هذا التطرف الح���اد في تطبيق
النيو ليبرالية في إس���رائيل ،على نحو أعمق بكثير مما حصل
في دول أخرى؟
ي���ورد الكاتب هنا بعض التفس���يرات له���ذا التطور ،يقول
أحدها إن إس���رائيل استدخلت قواعد ومعايير كانت معتمدة
ف���ي الدول المتطورة ومس���تندة إلى النظري���ات االقتصادية
السائدة .غير أن هذا التفس���ير ،كما يوضح الكاتب ،يتناسب
مع العق���د األول فقط من التحول النيو ليبرالي في إس���رائيل
ـ ابت���داء من الع���ام  1985وحتى منتص���ف الثمانينيات .وقد
تجندت مجموعة كبيرة من علم���اء االقتصاد ،في تلك الفترة،
خل���ف واضع���ي السياس���ات ووفرت له���م دعما تام���ا وغير
مشروط اس���تمر حتى بداية الثمانينيات ،حيث تبدل الخطاب
االقتص���ادي العام في البالد وأصبح الخالف هو الس���مة األبرز
بين علماء االقتصاد ف���ي األكاديميا ،بل وبين علماء االقتصاد
العاملين في القطاع العام أيضا.
ثمة تفس���ير آخر يق���ول إن النظام االقتصادي الس���ائد في
إس���رائيل ه���و حصيلة تبن���ي أفكار الني���و ليبرالي���ة وأفكار
المحافظين الجدد ،التي «اس���توردتها» من الواليات المتحدة
جه���ات إس���رائيلية متنفذة ،س���واء ف���ي وزارة المالية أو في
المنظومة السياس���ية األوس���ع .ويش���ير الكاتب إلى أن ثمة
أساس���ا تاريخيا لالدعاء ب���أن التأثي���رات األميركية هي التي
أملت اعتماد سياس���ة الطوارئ في إس���رائيل في العام 1985
في محاولة لضبط االقتصاد وإعادة اس���تقراره ،والتي شكلت
أبرز المؤش���رات على التحول النيو ليبرالي .غير أن الس���نوات
التالية ـ بدءا من مطلع التس���عينيات عموما ،وابتداء من مطلع
س���نوات األلفين بوجه أساس���ي ـ تميزت بالدور النش���ط جدا
ً
الذي لعبه بنيامين نتنياهو ش���خصيا ـ كوزير للمالية أوال ،ثم
كرئي���س للحكومة الحقا ـ في تطبيق المش���روع النيو ليبرالي
األكثر تطرفا في إس���رائيل ،به���دي إيديولوجية المحافظين
الج���دد األميركيي���ن وتح���ت تأثيرهم المباش���ر .وم���ع ذلك،
يتس���اءل الكاتب :هل في وس���ع هذه الصيغة المتطرفة من
هذه اإليديولوجية المس���توردة ـ الت���ي كان عدد وكالئها في
إس���رائيل قليال جدا آنذاك ـ تقديم تفس���ير شاف للتغيرات
العميقة وبعيدة األثر التي ش���هدها االقتصاد اإلس���رائيلي
خالل الس���نوات األخيرة؟ والجواب القاطع الذي يقدمه الكاتب
على هذا التس���اؤل هو :حتى لو كان من الواضح تماما أن أفكار
المحافظين الجدد قد لعبت دورا حاسما في تصميم وتشكيل
النظ���ام االقتصادي اإلس���رائيلي المحل���ي ،إال أن تجذرها في
إسرائيل ،على هذا النحو من السرعة والعمق ،يستوجب البحث
عن المصالح اإلس���رائيلية المحلية التي ّ
حركت هذه السيرورة
ّ
ومكنتها من تحقيق هذا النجاح.
يثير تفس���ير آخ���ر (ثالث) لتبن���ي النموذج الني���و ليبرالي
المتطرف في إسرائيل مس���ألة مصالح القطاع الخاص والقوة
االقتصادي���ة الكبي���رة التي يتمت���ع بها :العالق���ة بين رأس
المال والس���لطة .ويقول هذا التفس���ير إن القطاع الخاص كان
ُ
الرابح األكبر م���ن عمليات الخصخصة والعولم���ة التي أخضع
لها االقتصاد اإلس���رائيلي ،ولذا فقد تجند لدعم هذا التغيير
بكامل قوته .لكن هذا التفس���ير أيض���ا يبقى ناقصا ،كما يرى
الكاتب .ذل���ك أن التاري���خ االقتصادي اإلس���رائيلي يبين أن

النيو ليبرالية المتطرفة في إسرائيل :فجوات اجتماعية صارخة.

التغييرات البنيوي���ة التي طرأت على االقتصاد اإلس���رائيلي
كانت ،باألس���اس ،ثمرة مبادرات حكومية انض���م إليها الحقا
العب���ون من القطاع الخاص .وهذا ،عالوة على حقيقة أن القطاع
الخاص ليس كيانا واحدا منس���جما ،بل تتفاعل فيه وتتصارع
مصالح مختلفة ومتناقضة :فبينما يس���تفيد قطاع الهايتك
والمص���درون من النظام االقتصادي الحالي ،تكبدت القطاعات
الصناعي���ة والخدماتي���ة أض���رارا كبيرة جراءه وتس���عى إلى
تغييره.
ُ
ليس ثمة ش���ك في أن التفس���يرات المختلفة التي ذكرت هنا
تلقي ض���وءا مكثفا على عملي���ة تطبيق النم���وذج النيو ليبرالي
المتط���رف في إس���رائيل .لكن ثمة حاجة إل���ى التطرق إلى عامل
إضافي آخر أهملته الدراسات األكاديمية والسجاالت الجماهيرية
العام���ة ولم تتطرق إلي���ه إال نادرا جدا ،حت���ى اآلن ،وهو :العالقة
بين السياس���ة الخارجي���ة الصقرية التي تعتمده���ا الحكومات
اإلس���رائيلية خالل العقدين األخيرين تقريبا وبين التطرف النيو
ليبرالي خالل الفترة نفس���ها .فقد وفرت هذه السياسة الصقرية
المتش���ددة التي اعتمدته���ا الحكومات اليمينية في إس���رائيل
حاف���زا إضافي���ا آخر لتبني صيغ���ة أكثر تطرفا م���ن النظام النيو
ليبرالي ،ترتبت عنه معدالت مرتفعة جدا من الفقر والالمساواة.
لهذا الحافز جانبان :الجانب األول ـ المعروف والمتداول في
الس���جال الجماهيري العام ـ هو أن تبن���ي نموذج أكثر تطرفا
م���ن النيو ليبرالية ُيعتبر وس���يلة لتالف���ي ومواجهة الهزات
االقتصادية واألمنيةُ ،يرتجى منها تحس���ين ورفع مس���توى
المناع���ة االقتصادي���ة اإلس���رائيلية ،االس���تقرار االقتصادي
وقدرت���ه على الصمود في فترات األزم���ات والحروب .وبكلمات
أخرى ،فإن ش���عار «هنا ليس أوروب���ا» هو ليس مجرد كالم خال
م���ن أي مضمون ،ب���ل يعكس ـ إلى حد م���ا ـ مجموعة الظروف

والمالبس���ات المختلف���ة التي تحي���ط بواضعي السياس���ات
االقتصادي���ة اإلس���رائيلية والت���ي يعملون ف���ي إطارها ومن
خاللها.
الجانب الثاني ،المكمل ،هو الذي تتغاضى عنه وتهمله حتى
اآلن ،إطالقا تقريبا ،الدراس����ات واألبحاث والسجاالت الجماهيرية
العامة ،وهو أن النموذج النيو ليبرالي المتطرف ،الذي اعتمدته
وكرسته الحكومات اليمينية باألساس خالل العقدين األخيرين
بش����كل خاص ،كان يرمي إلى تقليص اعتم����اد هذه الحكومات
االقتصادي على أطراف خارجية ـ في مقدمتها الواليات المتحدة
األميركية ثم الدول األوروبية ـ ألس����باب وغايات سياسية .ذلك
أن عدم رغبة الحكومات اإلس����رائيلية ـ وخاصة حكومات اليمين
منه����اـ أو ع����دم قدرتها عل����ى الدفع نحو حل سياس����ي للصراع
اإلس����رائيلي ـ الفلس����طيني يحتم عليها تبني موقف متصلب
في الحلبة السياس����ية الدولية .وم����ن هنا ،فإن تقليص االعتماد
االقتصادي اإلس����رائيلي على المعونات والمساعدات الخارجية
من ش����أنه أن يقلص أيضا ،ول����و بصورة جزئي����ة وضئيلة ،قدرة
الحكوم����ات األجنبي����ة على التأثي����ر على الق����رارات واإلجراءات
السياس����ية اإلس����رائيلية في كل ما يتصل بأم����ور المفاوضات
السياسية والبناء االستيطاني في المناطق الفلسطينية.

قرار سياسي
في ضوء التحليل الذي يعرضه كرامبف ،يمكن التساؤل :هل
كان فرض النيو ليبرالية االنعزالية على إس���رائيل بمثابة ردة
فعل على حالة انعدام االس���تقرار في منطقة الش���رق األوسط
وانعدام االس���تقرار االقتصادي في العالم عامة؟ ال ش���ك في
أن للظروف الجيو سياس���ية المحيطة بإسرائيل والتي تعمل
إس���رائيل من خالله���ا تأثيرا كبي���را على اعتب���ارات واضعي

السياس���ات فيها .ومن هنا ،ثمة ق���در من الصدق في االدعاء/
الشعار الشائع في إس���رائيل بأن «هنا ليس أوروبا» .ولكن ،مع
ذلك ،سيكون من الخطأ الفادح االفتراض بأن الظروف القائمة
ـ الجيو سياس���ية أو االقتصادية ـ هي التي تملي السياس���ات
االقتصادية.
تبن���ي النظام النيو ليبرالي االنعزالي ه���و ،في المقام األول
واألساس���ي ،قرار سياس���ي يجس���د ،ضمن ما يجس���ده ،سلم
األولوي���ات القومي .وعليه ،فثمة له بديل آخر يجس���د س���لم
أولوي���ات مغايرًا تمام���ا ،وه���و ـ الدفع نحو تحقيق تس���وية
سياس���ية للصراع اإلسرائيلي ـ الفلس���طيني .ونظرا ألن دولة
إس���رائيل ال تس���عى إلى تحيق مثل هذه التسوية ،بل توظف
جهودها ،كلها تقريبا ،من أجل المحافظة على «الوضع القائم»
وإدامته ،فإن األمر ّ
يعرضها لمس���تويات مختلفة ومتغيرة من
الضغوط الدولي���ة .غير أن مواجهة ه���ذه الضغوط والصمود
أمامها يس���تلزمان تحقيق اس���تقالل اقتصادي واسع ومتين،
وهو ما تتحمل القس���ط األكب���ر من أعبائ���ه وأثمانه قطاعات
واس���عة من المجتمع اإلس���رائيلي ،تتكبد أضرارا جسيمة جدا
في مستوى المعيشة ،الرفاه والمساواة.
ويؤك���د كرامب���ف ،في خت���ام مقالته :حتى لو ل���م يكن من
المتوقع حصول أي تغيرات جوهرية في الوضع الجيو سياسي
خالل السنوات المقبلة ،يبقى من الواجب والضروري التساؤل:
أل���م يحن الوقت إلعادة النظر في س���لم األولويات االقتصادي
ولتبني سياسة اقتصادية أكثر توازنًا ،تمنح وزنا أكبر لتطوير
الخدمات والصناعات «التقليدية» ،لتبني سياسات استثمارية
أقل تركيزًا ولتوسيع شبكة األمان االجتماعي؟ ثم يجيب على
هذا التس���اؤل ببس���اطة تامة« :الجواب على هذا إيجابي ،في
تقديري»!

نموذجان من النيو ليبرالية والخيار اإلسرائيلي!
م���ا ه���ي العالق���ة ،إذن ،بي���ن التطرف ف���ي تطبيق
الني���و ليبرالية ،من جه���ة ،وبين مح���اوالت الحكومات
اإلسرائيلية خالل السنوات األخيرة التحرر من التبعية
االقتصادية والسياسية ،من جهة أخرى؟
تشير دراسات مختلفة إلى أن ثمة نوعين /نموذجين
اثني���ن ،على األقل ،من النظام الني���و ليبرالي :النموذج
الكوس���موبوليتي األوروب���ي ،الذي تبل���ور في معرض
عملي���ة االندم���اج والتكامل في االتح���اد األوروبي إبان
الثمانيني���ات والتس���عينيات عل���ى قاع���دة النموذج
االقتص���ادي األلمان���ي ،والنم���وذج االنعزال���ي األنجلو
ـ أميرك���ي ،الذي تبلور إبان حكم مارغريت تاتش���ر في
بريطانيا ورونال���د ريغان في الوالي���ات المتحدة خالل
الثمانينيات.
النموذج النيو ليبرالي الكوس���موبوليتي مش���تق من
توج���ه نيو ليبرالي يولي أهمية كبيرة لس���يرورات لبرلة
األس���واق ،لكنه أكثر «لطف���ا» من الناحي���ة االجتماعية
من النموذج االنعزالي المتش���دد .وإلى جانب التشديد
عل���ى أهمي���ة لبرلة االقتص���اد المحل���ي ولحركة رؤوس
األموال كش���رط لالس���تقرار االقتص���ادي والنمو ،يولي
النموذج الكوس���موبوليتي األوروبي أهمية كبيرة ،أيضا،
للمنظوم���ات اإلدارية ويس���مح بانتهاج سياس���ات رفاه
وضم���ان حد أدنى م���ن حقوق العمال .وعلى المس���توى
الدول���ي ،تتطلع الني���و ليبرالية الكوس���موبوليتية إلى
تحقي���ق اتفاقيات تجارية دولية متع���ددة األطراف ،أو
إقليمي���ة ،تقوم على التع���اون الدولي .وينعكس الطابع
الكوسموبوليتي لهذا النموذج في تشديده على األرباح
المشتركة الكامنة في التعاون الدولي وعلى االنعكاسات
واآلثار السياسية المترتبة على التعاون االقتصادي.
أم���ا النموذج النيو ليبرالي االنعزالي األنجلو ـ أميركي
فيش���دد ،في المقابل ،على اإلصالح���ات التي اعتمدها

كل من مارغريت تاتشر ورونالد ريغان في السبعينيات
والثمانينيات .وهي اإلصالحات التي قامت على مفهوم
«السياس���ة الودي���ة تج���اه األعمال» ،ال���ذي يأتي على
حس���اب دولة الرفاه وبثمن المس بص���ورة حادة بقوة
العم���ال ومكانتهم .وعلى صعي���د العالقات الخارجية،
يتمي���ز النموذج النيو ليبرالي األنجلو ـ أميركي بطابعه
االنعزالي ،أكثر بكثير من النم���وذج األوروبي .ورغم أن
ثمة تيارات نيو ليبرالية كوس���موبوليتية في الواليات
المتح���دة أيض���ا ،إال أن ثمة توجها آخر يبدي تش���ككا
في كل ما يتعلق بالتعاون الدولي ،وخاصة بين أوس���اط
اليمين الجمهوري والمحافظين الجدد .هؤالء األخيرون
لم يعارض���وا العولمة ،لكنهم اقترحوا رؤية بديلة على
الواليات المتح���دة ،بموجبها ،اس���تغالل قدرتها على
المس���اومة بغية الدفع بتسويات تنسجم مع مصالحها
وتخدمه���ا .وتمثلت الفك���رة االقتصادي���ة التي بررت
هذا الموقف ف���ي أنه إذا ما تبنت كل دولة السياس���ة
االقتصادية الصحيحة ـ أي ،النيو ليبرالية ـ في الداخل،
فعندئذ تنتفي الحاجة إلى التعاون الدولي.
ويؤكد الكات���ب أن لكال النموذجي���ن المذكورين من
النيو ليبرالية االقتصادية إس���قاطات س���لبية عميقة
على دولة الرفاه وعلى العاملين ،لكن إسقاطات النموذج
االنعزال���ي ،األنجل���و ـ أميركي هي أكثر ض���ررا بصورة
كبيرة جدا .وقد كانت إسرائيل في عداد الدول الكثيرة
التي تأثرت بهذين النموذجين من النيو ليبرالية ،حتى
وإن لم تس���ارع إلى تبنيهما تبنيًا أعمى .لكن إسرائيل
واع ،تركيز اعتمادها أكثر على النموذج
اختارت ،بقرار ٍ
االنعزالي ،األنجلو ـ أميركي بصورة واضحة.

بين التبعية واالستقالل
تساعد المميزات األساسية األبرز لكل من النموذجين

المذكوري���ن ،كما أش���ير إليها آنفا ،ف���ي تحديد مالمح
فترتي���ن اثنتين في عصر النيو ليبرالية اإلس���رائيلية
ـ النيو ليبرالي���ة الكوس���موبوليتية ،أو «النيو ليبرالية
الحمائمية» ،التي ميزت إس���رائيل بين العامين  1985و
1995؛ ث���م النيو ليبرالية االنعزالي���ة ،أو «النيو ليبرالية
الصقرية» ،التي تميز إس���رائيل منذ العام  1996وحتى
اليوم.
لفهم التحول الذي أقدمت عليه إسرائيل ،منذ مطلع
س���نوات األلفين بصورة أساس���ية ،من النيو ليبرالية
الكوسموبوليتية إلى النيو ليبرالية االنعزالية ،ال يكفي
تحليل أفضليات وس���لبيات كل من هذين النموذجين
بش���كل عام ،بل ينبغي أيضا البح���ث في كيفية تأثير
مميزات كل من النموذجين على الحافز المحلي لتبني
مث���ل هذه النم���اذج ،أو أحدها بوجه خ���اص .وبكلمات
أخ���رى :الحكوم���ات الت���ي تنتهج سياس���ات خارجية
صقرية متشددة ،أو التي تتميز سياساتها الخارجية
بعدم االس���تقرار ،بما يعني تعرضه���ا لضغوط دولية
مختلف���ة أو تورطها ف���ي صراعات دول���ة مختلفة ،قد
ينشأ لديها حافز قوي وواضح لتبني نهج نيو ليبرالي
متشدد يساعد على تحس���ين قدرة الشركات المحلية
عل���ى التنافس في األس���واق الدولية .ومن ش���أن مثل
ه���ذه االنعزالية أن تؤدي إل���ى تقليص قدرة األطراف
الخارجي���ة على التأثي���ر على عمليات صن���ع القرارات
المحلي���ة ،من خالل تقليص الدي���ون الخارجية وزيادة
األرصدة المحلية من العمالت األجنبية ،التي تش���كل
صندوق طوارئ ألوقات األزمات.
هذا ما حصل في إس���رائيل أيض���ا .فقد أدت ظروفها
االقتصادي���ة والجيو سياس���ية إلى اعتبار االس���تقالل
االقتص���ادي أم���را في غاي���ة األهمية ،ف���ي نظر جميع
الحكوم���ات المتعاقبة منذ قيام الدول���ة وحتى اليوم.

إال أن وزن هذا الهدف (االس���تقالل االقتصادي) ،قياسا
باألهداف األخرى ،ش���هد تغيرات أملتها الظروف ،كما
تغيرت التكلفة االجتماعية من حين إلى آخر أيضا.
في امتح���ان النتيجة االقتصادية ،يتجس���د النجاح
األساس���ي لنظام النيو ليبرالية االنعزالية في إسرائيل
ف���ي المتغي���رات االقتصادي���ة ذات الصل���ة بعالقات
إس���رائيل مع دول العالم المختلفة .وتثبت المعطيات
باألرق���ام أن إس���رائيل نجح���ت في تحقيق اس���تقالل
واس���تقرار اقتصاديين غير مسبوقين .ويبدو ،ظاهريا،
أن الحدي���ث هنا ع���ن نج���اح اقتصادي باه���ر ،غير أن
النم���وذج االنعزالي كلف ثمنا اجتماعي���ا باهظا وحادا
جدا تحملت أعباءه قطاعات واس���عة جدا من المواطنين
في إسرائيل.
النتيجة السياس���ية ،الحزبي���ة ـ الداخلية والدولية ـ
الخارجية ،للسياس���ات النيو ليبرالي���ة االنعزالية ،على
أفضلياته���ا ونواقصه���ا االجتماعي���ة ـ االقتصادية،
تتمثل أساسا في أن إسرائيل أصبحت قادرة اليوم على
الصمود في وجه هزات سياسية أو اقتصادية من دون
الحاجة إلى تلقي معونات اقتصادية من أية دولة أخرى
أو منظمة دولية .وفي إطار ذلك ،تس���تطيع إس���رائيل
دفع مصالحها الدولتية ف���ي الحلبة الدولية وتقليص
احتماالت تعرضها للضغوط الدولية.
أح���د النجاحات األب���رز الت���ي حققها النظ���ام النيو
ليبرال���ي في إس���رائيل يتمث���ل في التقلي���ص الحاد
الذي تحقق في درجة االعتماد اإلس���رائيلي المباش���ر،
اقتصادي���ا ،على المعونات الخارجية األميركية .صحيح
أن اعتماد إس���رائيل على الوالي���ات المتحدة ال يقتصر
على المعونات المالية فق���ط ،وإنما يتعداه إلى الدعم
السياس���ي في المحافل الدولي���ة المختلفة ،مثل األمم
المتحدة ومنظماتها المختلف���ة وغيرها ،لكن تقليص

االعتماد عل���ى المعون���ات المالية يكتس���ب  ،في حد
ذات���ه ،أهمي���ة كب���رى بكونه وس���يلة س���هلة ،فورية
وناجعة لممارسة التأثير على عملية صنع القرارات في
إسرائيل.
فور تس���لمه منصب رئيس الحكوم���ة ،في حكومته
األول���ى ،صرح بنيامي���ن نتنياهو في خط���اب ألقاه في
الكونغرس األميركي ،بأن إسرائيل تسعى إلى تحقيق
استقالل اقتصادي يس���مح لها بالتخلي عن المعونات
االقتصادي���ة التي تقدمه���ا لها الوالي���ات المتحدة.
وبالفع���ل ،تراجع حجم الدعم المدني األميركي المقدم
إلسرائيل باستمرار من العام  ،1997حيث بلغ آنذاك 2ر1
ملي���ار دوالر ،حتى إلغائه تماما ف���ي العام  .2008لكن
إسرائيل لم تتخل عن المساعدات األمنية التي ازدادت
خالل كل تلك السنوات وبلغ حجمها اآلن نحو  3مليارات
دوالر س���نويا وم���ن المتوقع أن يرتفع إل���ى 8ر 3مليار
دوالر في السنة ابتداء من العام القريب ،2019 ،بموجب
االتفاق الذي ت���م التوقيع عليه بين نتنياهو والرئيس
األميركي السابق ،باراك أوباما.
في مثل هذه الظروف ،ليس مستغربا اتساع وتعالي
األصوات في الحلبة السياس���ية اإلسرائيلية وخارجها
ـ وخاص���ة من بعض وس���ائل اإلعالم ،معاه���د األبحاث
ونش���طاء اليمين السياس���ي ـ التي تدع���و إلى التخلي
تماما وفورًا عن المعونات األميركية لتجنب أي ضغوط
سياسية قد تمارسها الواليات المتحدة على إسرائيل.
ذلك أن أفضليات النموذج النيو ليبرالي االنعزالي قادرة
عل���ى التعويض عن الخطر الكامن في احتمال التعرض
لضغوط سياس���ية خارجية ،وبضمنها من جانب «حركة
المقاطع���ة ،العقوبات وس���حب االس���تثمارات» ()BDS
وغيره���ا ،كما أن من ش���أنها جعل ه���ذا النموذج أكثر
انسجاما مع التطلعات السياسية وخدمة لها.
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إنقاذ في اللحظة األخيرة لحكومة نتنياهو يؤجل االنتخابات المبكرة!
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*تراجع «البيت اليهودي» عن شرط البقاء في الحكومة بتولي حقيبة الدفاع يمنح وقتًا إضافيًا لحكومة نتنياهو الضيقة *مناورات سابقة كهذه
لم تمنح الحكومات عمرًا أطول بكثير *أحد السيناريوهات المطروحة هو اتفاق خفي على تمرير قوانين تتعلق بالحكم يسعى لها اليمين االستيطاني*
كتب برهوم جرايسي:
فاجأت كتلة تحالف أحزاب المس���توطنين «البيت اليهودي»
بق���رار قادتها ،أم���س االثنين ،عدم االنس���حاب م���ن حكومة
بنيامي���ن نتنياهو ،ومنح فرصة للحكومة ،ولرئيس���ها بصفته
وزيرا للدفاع التباع اس���تراتيجية جديدة تج���اه قطاع غزة ،ما
يعني أن حكومة بنيامي���ن نتنياهو عادت لترتكز على أغلبية
ضيقة م���ن  61نائبا .وليس أمام هذه الحكومة ما يجعلها أمام
خطر بس���بب األغلبي���ة الضيقة ،بعد أن أقرت ف���ي وقت مبكر
ميزانية العام المقبل .ورغ���م ذلك فمن الصعب رؤية احتمال
تب���دد كلي لغيمة االنتخابات المبكرة ،التي قد تظهر بش���كل
مفاجئ ّ
مرة أخرى في غضون وقت قريب.
وهناك الكثير من التفسيرات المفترضة لقرار كتلة «البيت
اليه���ودي» ،التي ظه���رت قبل أيام حازمة ج���دا في موقفها،
الداعي لتولي حقيبة الدفاع خلفا للوزير المس���تقبل أفيغدور
ليبرمان ،ومن بينها:
*تنفيس البال���ون الذي نفخه ليبرمان لدى أوس���اط اليمين
االس���تيطاني ،وكأنه األش���د تطرف���ا في الموقف من ش���كل
مواجه���ة قطاع غزة ،ومنح فرصة إما إلثب���ات وجود هدوء على
القطاع ،تعزوه إس���رائيل لنفس���ها ،أو تصعيد كبير ،يش���مل
اجتياحا واسع النطاق لقطاع غزة.
*منح فرصة لتمرير قوانين يسعى لها اليمين االستيطاني،
تتعل���ق بأنظمة ف���ي الحكم ،منها الس���ماح لل���وزراء بتعيين
المستش���ارين القانونيين للوزارات .وس���ن قانون آخر يسمح
بس���ن قوانين نقضته���ا المحكمة العليا ،بأغلبية أكبر .وس���ن
قان���ون خصم ميزانيات ثقافية من مؤسس���ات لها نش���اطات
تتعارض مع سياس���ات الحكومة وغيرها .ففي قوانين كهذه
ترتكز الحكومة على أكثر من  61نائبا ،كون أن حزب «إس���رائيل
بيتن���ا» بزعامة ليبرمان ال يس���تطيع االعت���راض على قوانين
كهذه ،كان من الداعين لها.
وق���د جاءت المفاجأة ،بع���د أن ظهر نتنياهو ،مس���اء األحد،
كم���ن يغلق الباب في وجه «البيت اليهودي» حينما أعلن قراره
النهائي بتولي حقيبة الدفاع وألقى بمس���ؤولية حل الحكومة
على شركائه ،مدعيا أنهم يغامرون بالتفريط بحكومة اليمين،
محذرا من أن هذا قد يقود لصعود حكومة بقيادة من يسميهم
نتنياهو «يس���ارا» ،رغم أن كل اس���تطالعات الرأي التي تظهر
تباعا تستبعد كليا هذا االحتمال.
لكن يب���دو أن «البي���ت اليهودي» تركت مؤش���رات الحتمال
تراجعه���ا يوم األحد ،دون أن ينتبه الكثي���رون ،حينما طالبت
الكتل���ة بإبقاء النائب إيلي بن دهان نائب���ا لوزير الدفاع .فقد
أنهى ده���ان منصبه تلقائي���ا صباح األحد ،بموج���ب القانون
القاضي بإنهاء منص���ب نائب وزير ،في حال اس���تقال الوزير
ف���ي ذات الوزارة ،وفي هذه الحالة أفيغدور ليبرمان .وقد وافق
نتنياهو ضمنا على إبقاء دهان في الوزارة.
ويبقى الس���ؤال اآلن هو ألي مدى ممكن أن تتماس���ك هذه

الحكوم���ة ،وق���د دخل���ت بش���كل جدي ف���ي ع���ام االنتخابات
البرلمانية ،التي موعدها القانوني هو نهاية تش���رين الثاني
من العام المقبل 2019؟ فقد علمت تجربة عش���رات السنين أنه
حينما تتضعضع القاعدة االئتالفية ،في أجواء انتخابات ،فإن
من الصعب الحف���اظ على الحكومة ،وكل اجراء ُيتخذ يس���قط
سريعا.
مثال على هذا ،هو ما جرى في ش���هر أيار  ،2012حينما كانت
الهيئة العامة للكنيست تعقد جلستها للتصويت على قانون
حل الكنيس���ت .فبعد أن تم التصويت عل���ى القانون بالقراءة
األولى ،وانعقدت جلس���ة للجن���ة البرلمانية لبل���ورة الصيغة
النهائية ،توقفت الجلس���ة بعد وقت قصي���ر ،ليعلن نتنياهو
ع���ن ضم حزب «كديما» بزعامة ش���اؤول موفاز في حينه .إال أن
الحكومة الموس���عة لم تصمد ألكثر من ش���هرين ،وجرى حل
الكنيست ،وجرت االنتخابات في الشهر األول من العام .2013
وم���ا جرى منذ ظهر يوم األربعاء 14 ،تش���رين الثاني الجاري،
بعد اعالن أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه ،أن المشهد
الحاصل بين كتل االئتالف ،أش���به باس���تعراض «عضالت» ألن
منطقه���م يقول :إن من يعت���رض على انتخاب���ات مبكرة ،وال
يطال���ب بها ،هو إش���ارة إلى كون���ه خائفا منها .أم���ا بنيامين
نتنياهو ،فقد اتخذ لنفس���ه طابع «القائد المسؤول ،الحريص
على اس���تقرار الحك���م» .وحتى أنه زعم ،كم���ا ذكر ،أن تفكيك
حكومة اليمين س���يؤدي إلى تولي ما أس���ماه «اليسار» الحكم،
وهذا ما ال أساس له ،وفق نتائج كل استطالعات الرأي.
وقد س���عى نتنياهو النتخابات مبكرة منذ أشهر طويلة ،في
محاول���ة لتجاوز التحقيقات معه بقضايا الفس���اد ،واس���تباقا
الحتمال تعمقها ،واتخ���اذ قرارات بتقديم لوائح اتهام ضده.
إال أنه لمس بش���كل واضح أن الجمه���ور ال يلتفت إلى القضايا
التي تالحق���ه ،بمعنى أنه ال يأخذها عل���ى محمل الجد ،خالفا
لحاالت أخرى مع رؤس���اء حكومات سابقين .وهذا لعدة عوامل،
أهمها أن القضايا المنس���وبة له حس���ب ما ينشر ،ليس فيها
اتهام بتلقي مبالغ ضخمة ،وإنما الحديث عن «هدايا» دس���مة،
مقابل امتيازات ضريبية وتس���هيل أعمال .وكما يبدو أن هذا
مستوى فساد مقبول على الجمهور اإلسرائيلي.
وأمام هذا ،س���عى نتنياهو الس���تثمار المكاسب السياسية
التي حققها ل���ه البيت األبيض ،خاصة عل���ى صعيد القضية
الفلس���طينية ،ولكن أيض���ا في القضايا اإلقليمي���ة .وأيضا ما
يظهر وكأن مكانة إس���رائيل على الساحة الدولية واإلقليمية
تتعزز .وكل هذا يأتي في ظل ظروف اقتصادية جيدة بشكل
خ���اص للجمهور اليهودي ،الذي ال يعاني من أي نس���بة بطالة
تذكر ،فيما نسب الفقر لديه مماثلة لنسب أوروبية ،باستثناء
المتديني���ن المتزمتي���ن الحريدي���م ،الذين يعيش���ون حياة
تقش���فية إرادية .وكان طبيعيا أن يستثمر نتنياهو كل هذا
للتوجه إلى انتخابات مبكرة ،تتعزز فيها قوة حزبه البرلمانية،
ويضمن بذلك قيادته للحكومة المقبلة.
إال أن نتنياه���و ال يس���تطيع التوجه إلى انتخاب���ات مبكرة،

دون مبرر واضح ،فحكومته كانت متماس���كة .ولكنه اعتقد أن
األزم���ة مع كتلتي الحريديم :يهدوت هت���وراة بالذات ،وأيضا
ش���اس ستتعزز ،حول قانون تجنيد ش���بان الحريديم ،ويكفي
خروج يهدوت هتوراة من الحكومة ليحل االئتالف والكنيست
ويتجه إل���ى انتخابات .إال أن الزعامة الروحية لتحالف يهدوت
هتوراة ،ق���ررت االعتراض على القانون والبق���اء في الحكومة.
وهذا سحب البساط من تحت نوايا نتنياهو بانتخابات مبكرة.

األحزاب تبحث عن مكانتها
لكن كل هذا لم يبدد غيم���ة االنتخابات المبكرة من األجواء.
فالكت���ل واألح���زاب األخ���رى كان لديها اعتق���اد أن نتنياهو
س���يبحث عن مهرب جديد ،يفاجئها بانتخابات مبكرة .ومنها
من بحث عن مهرب ،وكان أولهم أفيغدور ليبرمان ،زعيم حزب
«إسرائيل بيتنا» ،الذي رأى منذ االنتخابات الماضية أن مكانته
الش���عبية ت���راوح مكانها في أحس���ن األحوال ،عن���د  6مقاعد
برلمانية ،وفي فترات س���ابقة كان يحصل على أقل ،مما يقربه
إلى نسبة الحسم لدخول الكنيست ،بمعنى في مجال الخطر.
ويع���ي ليبرمان أن اليمين االس���تيطاني المتطرف يش���هد
منافس���ة ش���ديدة جدا بين الليكود من جهة ،وتحالف أحزاب
المستوطنين من التيار الديني الصهيوني «البيت اليهودي»،
من جهة أخرى .وهناك العب آخر :القائمة التي كانت على وشك
الدخول إلى الكنيست ،التي تضم اتباع حركة «كاخ» اإلرهابية،
الذين تحالفوا مع المنش���ق عن حركة شاس إيلي يشاي ،فهذا
تحالف اقتنص  125ألف صوت ،غالبيتها الس���احقة من قطاع
المستوطنين ،وأيضا من الحريديم الشرقيين أساسا.
كما يعرف ليبرمان أن فرصه في هذا المعسكر ليست كبيرة،
ف���ي حين أن فرصه لدى جمه���ور المهاجرين من دول االتحاد
السوفييتي السابق باتت تضيق في السنوات األخيرة .ولهذا
رأى في الجدل حول كيفية التعامل مع قطاع غزة فرصه للقفز
على متن «سفينة إنقاذ» تنقله إلى «بر األمان» في االنتخابات
المقبل���ة خاص���ة وأن أوس���اطا يمينية ،ولي���س وحدها ،بدأت
تحاس���به على تصريحاته التي س���بقت دخول���ه إلى منصبه،
بأنه س���يوجه الضربة القاضية لحرك���ة حماس ولم يفعل ،كما
يقولون.
وعلى خلفية هذا أعلن ليبرمان استقالته من منصبه ،وكان
ه���ذا بمثابة طلقة البداية نحو معركته االنتخابية المقبلة،
إال أن اس���تطالعات ال���رأي ل���م تمنحه مزيدا م���ن المقاعد،
ألن هناك قناعة واس���عة بخلفي���ة اس���تقالة ليبرمان.في
المقابل ،فإن استقالة ليبرمان أججت المنافسة بين «البيت
اليه���ودي» وبين حزب الليكود ،بزعام���ة نتنياهو ،الذي زاد
في انتخابات  2015قوته في المستوطنات والقدس بنسبة
تزيد ع���ن  ،%30بينما بقي «البيت اليه���ودي» عند حجمه
الس���ابق ،الذي حققه في  ،2013في هذا القطاع .وأكثر من
هذا ،ظهر الليك���ود العبا أيضا لدى أوس���اط التيار الديني
الصهيوني ،رغم أن  %60من أصوات هذا الجمهور اتجهت

							
اهتزاز حكومة نتنياهو :اليمين يختار كسب الوقت.

أساسا لتحالف «البيت اليهودي».
وباإلمكان القول إنه على خلفية هذه المنافس���ة الشديدة،
طرح «البيت اليهودي» ش���رطه للبقاء في الحكومة ،بأن يتولى
الوزير ،الرائ���د احتياط نفتالي بينيت ،حقيب���ة الدفاع ،مرفقا
ذلك بخطاب ،بموجبه أن بينيت ق���ادر على تغيير التوجهات
في قيادة الجيش ،لتكون أكثر حدة في التعامل مع قطاع غزة.
ويع���رف بينيت ،كمن س���بقه ف���ي وزارة الدف���اع ،وفي كل
الحكومات السابقة ،أن الجيش يضع استراتيجياته ،بناء على
سلسلة من التقييمات المحلية واإلقليمية والدولية ،واالعتبار
األساس هو للمصالح العليا االستراتيجية إلسرائيل ،المرحلية
وبعيدة المدى.
وعلى خلفي���ة نوايا «البيت اليه���ودي» ،كان الرفض الفوري
من بنيامين نتنياهو ووزراء الليكود بأن يتولى بينيت حقيبة
الدف���اع رمز القوة في ع���ام انتخابات ،إن كان���ت مبكرة أو في
موعده���ا القانون���ي ،وال يمكن أن يس���لمه حقيب���ة من ضمن
صالحياتها التوقيع األخير على الكثير من المش���اريع الكبيرة
والصغيرة في مجال االستيطان في الضفة.
على ض���وء ما تقدم ،ف���إن احتمال التوقف الكلي لمس���يرة
التقدم نحو انتخابات برلمانية مبكرة يبقى ضعيفا .والمشهد
المتوق���ع في الفت���رة الجدي���دة لحكومة نتنياه���و هو كثرة
التهدي���دات بين أط���راف االئتالف .وهذا يمكن لمس���ه في
تصري���ح الوزير نفتالي بينيت ،زعي���م «البيت اليهودي» ،بأنه

(أ.ف.ب)

وزمالءه سيراقبون كيف سيتعامل نتنياهو مع األوضاع األمنية
المقبل���ة .ما يعني أنه م���ن الصعب رؤية اس���تمرار الحكومة
الحالي���ة حتى نهاية واليتها القانونية ،إال إذا طرأ حدث كبير،
بمعنى حرب ،تلزم جميع األطراف بس���حب الحسابات الحزبية،
تحت ذريعة «المسؤولية الوطنية».
واآلن على األغلب ستتجه األنظار بقدر أقوى إلى المستشار
القانوني للحكومة ،بش���أن قراره حول توصية الشرطة ،منذ
 9أش���هر ،بتقديم نتنياهو للمحاكمة في قضيتي فس���اد.
فيما من المحتمل أن تصدر الش���رطة توصياتها بشأن ملف
الفس���اد الثالث ،المس���مى «ملف  ،»4000في غضون أسابيع
قليلة.
نش���ير هنا إلى أن نتنياهو قاد في األي���ام األخيرة معركته
عل���ى االئتالف ف���ي ظل اس���تطالعات أجمعت كله���ا على أن
معس���كر الكتل الذي ش���كل حكومة نتنياهو ،حتى استقالة
ليبرمان ،سيعزز قوته اإلجمالية ،من  66مقعدا ،إلى  70وأكثر.
وس���يحافظ حزب الليكود على مقاعده ال���ـ  ،30كما أن تحالف
ً
«البي���ت اليهودي» قد يضيف لنفس���ه عددًا قلي�ل�ا لمقاعده
الثمانية الحالية.
وحس���ب هذه االس���تطالعات ،فإن الضربة القاصمة ستكون
لتحال���ف «المعس���كر الصهيون���ي» ،الذي قد يخس���ر نصف
مقاع���ده الـ  24الحالية .وإذا ما تحقق هذا ،فإن الخاس���ر األكبر
سيكون حزب العمل التاريخي.

تــحــقــيــق صــحــافــي:

هكذا تتجسس إدارة الجهاز القضائي اإلسرائيلي على المواطنين!
*«طاقم خاص» تابع إلدارة الجهاز القضائي اإلسرائيلي (إدارة المحاكم اإلسرائيلية) يتولى مهمة مراقبة ،رصد وتعقب مواطنين على شبكات التواصل االجتماعي
ّ
المعد لمنع تسرب معلومات شخصية
«لحماية القضاة وعاملي الجهاز القضائي من النقد غير المشروع» ،وهي مهمة تشكل خرقًا ومخالفة لـ«قانون حماية الخصوصية»
وحساسة ونشرها على المأل ويحدد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على ارتكاب هذه المخالفة*
كش���ف تحقيق صحافي نشر في إس���رائيل مؤخرا عن أن
جه���از القضاء اإلس���رائيلي يراق���ب المواطنين ،يرصدهم
ويتعقبه���م على ش���بكات التواص���ل االجتماع���ي ،يجمع
ّ
«معلومات حساس���ة» عنهم ويخزنها ،في خرق واضح وفظ
للقوانين ومن دون علم السلطات المختصة!
وأوضح التحقي���ق الصحافي ،الذي نش���ره موقع «ميداه»
اليميني األس���بوع األخير ( )11/11تح���ت عنوان «األخ األكبر:
هكذا يتجس���س الجهاز القضائي عل���ى المواطنين خالفًا
للقان���ون» ،أن «طاقما خاصا» تابع���ا إلدارة الجهاز القضائي
اإلس���رائيلي (إدارة المحاك���م اإلس���رائيلية) يتول���ى هذه
المهم���ة التي تش���كل خرق���ا ومخالف���ة لـ»قان���ون حماية
ّ
المع���د لمنع تس���رب معلومات ش���خصية
الخصوصي���ة»
وحساس���ة ونش���رها على المأل والذي يحدد عقوبة السجن
لمدة خمس سنوات على ارتكاب هذه المخالفة.
وتعتب���ر مخالفة «قان���ون حماية الخصوصي���ة» من بين
«المخالفات األكثر خطورة في كتاب القوانين اإلسرائيلي»،
كما ورد في راي استش���اري قانوني أعده محاميان مختصان
ُ
في هذا الش���أن ونش���ر في صحيفة «كالكاليس���ت» مؤخرا.
وت���زداد خطورة ه���ذه المخالفة في الس���ياق الذي يعالجه
التحقيق الصحافي هنا ،إذ أن إدارة الجهاز القضائي تقوم
بجم���ع معلومات عن المواطني���ن دون علمهم ،من جهة ،وال
تحرص على تس���جيل هذه المعلومات في س���جالت «بنوك
المعلوم���ات» المحفوظة ل���دى وزارة العدل ،من جهة أخرى،
وهو ما يشكل مخالفة واضحة للقانون المذكور.
ونقل الموق���ع المذكور عن إدارة المحاكم في إس���رائيل
تبريرها لما أسماه «شرطة االنترنت الشخصية» بأنها تبتغي
من وراء ذلك «حماية القضاة من أية منشورات مسيئة» على
ش���بكات التواصل االجتماعي ،لكنه���ا رفضت اإلفصاح عما
إذا كان المستش���ار القانوني للحكومة قد صادق على مثل
هذه الخطوة الخطيرة .وأضافت إدارة المحاكم اإلسرائيلية
ف���ي تبريره���ا لهذه الخط���وة ،كما نقل الموقع نفس���ه ،أن
«عملية مراقبة المواطنين وتعقب منشوراتهم تجري باسم
الجمهور»!! وأنها تستهدف «حاالت استثنائية جدا فقط»
وليس «رصد معلومات»!
وأش���ار التحقيق الصحافي إل���ى أنه باإلضاف���ة إلى هذا
«النش���اط» المثير للقلق حقا الذي تق���وم به إدارة المحاكم
اإلس���رائيلية ،فقد وقع بين يديه أيضا «توثيق لمراس�ل�ات
على مجموع���ة واتس أب خاصة» كان موضوعها «البحث في
الس���بل المناسبة لشطب وإزالة منشورات نقدية ضد قضاة

إسرائيليين» ،غير أنه جرى «إغالق هذه المجموعة على وجه
السرعة ،خشية تسرب مضمون الرسائل فيها ووصولها إلى
الجمهور العام»!
ُ
وعل���م أن منظمة «الف���ي» هي التي أجرت ه���ذا التحقيق
الصحافي وقد قدمت شكوى رسمية إلى وزارة العدل طالبت
من خاللها بالشروع في التحقيق ضد الجهاز القضائي على
خلفية إنشاء وإدارة بنك معلومات بصورة مخالفة للقانون،
ث���م معاقبته���ا بالعقوبات الت���ي ينص عليه���ا القانون.
ومنظم���ة «الفي» هذه هي جمعية مس���جلة يمينية ّ
تعرف
نفس���ها بأنها «تكاف���ح من أجل حق���وق المواطن ومن أجل
اإلدارة الس���ليمة في إسرائيل انطالقا من رؤية صهيونية».
وتفي���د هذه المنظم���ة ،على موقعها على الش���بكة ،بأنها
«تقوم بمهماتها من خالل إجراء تحقيقات مميزة ومن خالل
العمل بوسائل إعالمية وقانونية سعيا إلى تحقيق وتطبيق
الرؤية الصهيونية في منظومات الحكم في إسرائيل».

ُ
قضاة وموظفون فوق النقد!
ينطلق «مرس���وم العم���ل والمراقبة لمعالجة منش���ورات
مس���يئة على الش���بكة» ،الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثالث
سنوات تقريبا ،من فرضية وجود «ظاهرة آخذة في االتساع
من نشر منش���ورات على شبكة االنترنت وشبكات التواصل
االجتماع���ي تتضمن تعابير مس���يئة ،مهين���ة ،تحقيرية
تمس بكرامة القضاة» .وتفس���ر إدارة المحاكم اإلسرائيلية
هذا المرسوم بالقول إن «الحماية المضمونة لحرية التعبير
ليس���ت غير مشروطة وليس���ت بال حدود» في كل ما يتعلق
بالنق���د الموج���ه إلى القضاة وإل���ى العاملين ف���ي الجهاز
القضائي!
استنادًا إلى هذا المرس���وم ،شكلت إدارة المحاكم طاقما
خاص���ا برئاس���ة المحامية ليئات يوس���يم ،مدي���رة دائرة
المساعدة القضائية بين الدول ،وخولته صالحيات واسعة
جدا ،إذ يمنحه المرس���وم حرية القرار الذاتي بش���أن ما إذا
كان منش���ور ما «يتج���اوز حدود النقد الش���رعي ،المنضبط
والموضوع���ي» وما إذا كان فيه «م���ا ّ
يمس بقدرة القاضي أو
الموظ���ف (في الجهاز القضائي) على تأدية وظيفته» .لكنّ
ُ
الطلب الذي ق���دم إلى إدارة المحاك���م لتوضيح «المعايير
الموضوعي���ة» الت���ي يج���ري بموجبها فحص المنش���ورات
والحكم عليها واعتبارها «شرعية أم ال» لم يحظ بأي ّ
رد.
ونوه التحقيق الصحافي إلى أن «المنشورات التشهيرية»
ُ
تع���رض على القضاة ،حتى لو كان ناش���ر النق���د ماثال إلى

المحاكمة أمام القاضي نفس���ه ،مما يعني المس الفظ بحق
الش���خص المعني في أن ُيحكم بإجراء قضائي نزيه وعادل،
إذ أن كش���ف المنش���ور أمام القاضي قد يدفعه إلى الحكم
على الش���خص نفس���ه بصورة منحازة .وهذا ،ناهيك عن أن
القرار بشأن اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الناشر العيني
مرهون ،أيضا ،بـ»موقف القاضي» ،وهو ما يعني منح القضاة
المشتكين امتياز المش���اركة في اتخاذ القرار بشأن اتخاذ
اإلجراءات ضد األشخاص الذين ينتقدونهم.
يقضي المرس���وم المذكور بأنه إذا ما رأت رئيسة الطاقم
المذكور ،يوسيم ،أن مواطنا ما قد نشر منشورا «غير شرعي»
بحق قاض م���ا ،يتم فتح ملف خاص ل���ذاك المواطن يجري
فيه «االحتفاظ بنسخة إلكترونية من المنشور» .وإضافة إلى
المنش���ور «اإلشكالي» إياه ،يش���مل الملف أيضا التفاصيل
التالية :االس���م الكام���ل للمواطن المعني ،عن���وان إقامته
وعن���وان بري���ده اإللكترون���ي ،عناوين الخ���وادم وصفحات
االنترن���ت التي ص���درت منها المنش���ورات «اإلش���كالية»،
مواعيد دخول المتصفحين إلى تلك الصفحات ،أية إجراءات
قضائية يكون الناش���ر طرفا فيها ،بما في ذلك رقم اإلجراء
القضائ���ي ونوعه .ومن ضم���ن االعتبارات الت���ي تؤخذ في
الحس���بان إلصدار القرار بش���أن اتخاذ إجراءات بحق الناشر،
يت���م أيضا «فحص ما إذا كان قد ارتك���ب مخالفات إضافية
أخ���رى ذات صلة» في الماضي! وهنا ،رفضت إدارة المحاكم
اإلفصاح عن ماهية «المخالف���ات ذات الصلة» وكيف يجري
تصنيفها وتحديدها.
بعد إعداد «الملف» ضد المواطن الذي انتقد قاضيا أو عامال
في جهاز القضاء في منشور على الشبكة العنكبوتية ،يجري
تس���جيل هذا الملف في النظام المحوس���ب التابع للجهاز
القضائي ،ثم «تجري مراقبة كل ملف كهذا على حدة» ـ كما
ينص المرس���وم ـ وهو ما تقوم به ،كما يبدو ،شركة خارجية
خاصة اس���تأجرت إدارة المحاكم خدماتها في هذا المجال
ولهذا الغرض .وقد أكدت شركة «بازيال» الخاصة ،فعال ،هذه
المعلومة وأوضحت أنه «في إطار تعاقدنا مع إدارة المحاكم،
نقوم بإجراء مس���ح عام لما يجري على الشبكة ،بما في ذلك
عل���ى المنتديات ،المدونات ،ش���بكات التواصل االجتماعي
وغيرها».
ورفضت شركة «بازيال» ،كما إدارة المحاكم أيضا ،اإلفصاح
عما إذا كانت الش���ركة تق���وم بتعقب المواطني���ن وما إذا
كان عامل���و الش���ركة يوقعون على تعهدات بحفظ س���رية
المعلومات التي يحصلون عليها من خالل نش���اطهم هذا.

كما رفضت إدارة المحاكم ،أيضا ،الكشف عن المبلغ المالي
الذي تدفعه لشركة «بازيال» لقاء هذا العمل ،وفق االتفاقية
الموقعة بين الطرفين.

تضارب مصالح  ...مسؤول تحت التحقيق
يخول المرس���وم المذك���ور المستش���ار القانوني لجهاز
المحاكم اإلس���رائيلية ،المحامي باراك ليزر ،صالحية اتخاذ
القرار النهائي بشأن اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مواطن
نش���ر نقدا للقضاة أو للعاملين ف���ي الجهاز القضائي .لكن
األدهى هن���ا أن ليزر يتمتع بهذه الصالحية على الرغم من
كونه مشتبها به بارتكاب سلسلة من المخالفات المتعلقة
بتقديم مس���اعدات (معلومات) ألش���خاص وجه���وا النقد
للقضاة على الش���بكة العنكبوتية! وكان قد جرى التحقيق
مع ليزر ،في آذار  ،2017لالش���تباه بارتكاب���ه أربع مخالفات:
إخراج وثائق محفوظة؛ الغش وخيانة األمانة؛ نش���ر اس���م
ش���خص كان ضحية العتداءات جنسية ومنع نشر معلومات
عن مداوالت قضائية سرية .كما جرى ،خالل ذلك ،البحث في
حواسيبه الشخصية ،في منزله وفي مكتبه ،وكتب القاضي
ع�ل�اء مصاروة ،قاضي محكمة الصلح في تل أبيب ،في قراره
إجازة التفتيش في حواسيب ليزر الشخصية« :ثمة شكوك
قوية بأن ثمة عالقة بين المش���تبه به (ليزر) وبين مش���تبه
بهم آخرين»!
لكن لي���زر عاد إلى مزاولة مهام منصبه بانتظام بعد وقت
قصي���ر م���ن انتهاء التحقي���ق معه .أي ،أن���ه كان في حالة
«تضارب مصالح مزدوج» طوال مدة قاربت الس���نتين ،بحكم
توليه منصب المستش���ار القانوني للمحاكم :فبينما واصل
التمت���ع بصالحية اتخاذ إج���راءات قضائية بحق ناش���ري
انتق���ادات ضد القضاة ،م���ن جهة أولى ،كان مش���تبها به
باستغالل منصبه لتس���ريب معلومات لألشخاص المشتبه
بأنهم نش���روا تلك المعلومات المس���يئة ،من جهة ثانية.
وإضاف���ة إلى ذلك ،كان ثمة «تضارب مصالح» آخر تمثل في
ك���ون ليزر «مؤتمنا على الدفاع ع���ن القضاة» الذين كان من
الممكن أن يتول���وا النظر في قضيته لو تقرر تقديم الئحة
اتهام بحقه.
وأفاد معدو التحقيق الصحافي بأن النيابة العامة للدولة
أبلغتهم ،ردا على توجههم إليها وإلى إدارة المحاكم ،بأن
مل���ف التحقيق ضد ليزر «ال ي���زال قيد الفحص لدى النيابة
العامة ولم ُيتخذ قرار نهائي بشأنه حتى اآلن»! ثم وردهم
م���ن إدارة المحاكم ،الحقا ،أن «القرار بش���أن إعادة ليزر إلى

عمله وإلى مزاولة مهام منصبه ،رغم الغمامة الجنائية التي
خيم���ت فوقه ورغم حالة تضارب المصالح التي تورط فيها،
ُ
قد اتخذ بموافقة الجهات المختصة وذات العالقة»!
وفي وقت الحق ،نشرت صحيفة «مكور ريشون» أن النائب
العام للدولة ،شاي نيتس���ان ،قد قرر إغالق الملف ضد ليزر
«لنقص األدلة الكافية».

شخصيات رفيعة خارجية أيضا
يكش���ف التحقيق الصحاف���ي ،أيض���ا ،أن إدارة المحاكم
«جندت» ش���خصيات رفيعة من خارجه���ا أيضا للعمل ضد
مواطنين ينش���رون نق���دا للقضاة أو للعاملي���ن في الجهاز
القضائ���ي ،وهو ما أثبتته مراس�ل�ات مجموع���ة خاصة على
الواتس أب أطلق عليها اس���م «القاضي روبنش���طاين» ،من
ش���هر تش���رين الثاني  ،2016جرى من خاللها التداول في
كيفية العمل لش���طب وإزالة منشورات مسيئة ضد قاضي
المحكمة العليا السابق ،إلياكيم روبنشطاين.
فق���د ش���ملت مجموعة الوات���س أب المذك���ورة كال من:
نائ���ب المدير الع���ام لجه���از المحاكم لش���ؤون التخطيط
واالس���تراتيجيات ،ميخائيل ش���ابيرا؛ المس���ؤولة من قبل
جهاز المحاكم عن رصد ومعالجة المنش���ورات المس���يئة،
المحامية ليئات يوسيم؛ مدير الوحدة السبرانية في وزارة
العدل ،د .حاييم فيسمونسكي وغيرهم .ويتضح من خالل
المراس�ل�ات في هذه المجموعة ،والتي حصل عليها معدو
التقرير ،أن مس���ؤولين رفيعين جدا آخرين كانوا شركاء في
هذه «المهمة» ،بما فيها االتصال مع «غوغل» و»فيس���بوك»
وغيرهما إلزالة منش���ورات مس���يئة بحق القضاة .ومن بين
هؤالء ،ب���ل أبرزهم :النائب العام للدولة ،ش���اي نيتس���ان،
ورئي���س قس���م التحقيق���ات واالس���تخبارات في ش���رطة
إسرائيل ،الضابط ماني يتسحاقي.
وفي تش���رين الثاني  ،2016تق���رر إغالق مجموعة الواتس
أب هذه خشية تس���رب مضامين الرسائل فيها إلى جهات
خارجية.
هذا وأعلنت منظمة «الفي» أنها تقدمت بش���كوى رسمية
إلى «س���لطة حماية الخصوصي���ة» التابعة ل���وزارة العدل
(وهي الجس���م الرس���مي الموكل بتطبيق قان���ون «حماية
الخصوصي���ة») وطالبتها بالتحقيق ف���ي الموضوع واتخاذ
اإلجراءات الالزمة بحق الجهات والشخصيات المتورطة فيه.
وأفيد أن فحص الموضوع جار في هذه األيام ،ومن المنتظر
إعالن نتائجه قريبا.
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“المشهــــد” االقتصـــادي

إعـــداد :برهوم جرايسي
ّ
محللون :لو تم شن حرب على غزة لكان العجز تفاقم أكثر!

موجز اقتصادي
كلفة حوادث الطرق سنويًا
حـوالـي  6مـلـيـارات دوالر
قالت آخر إحصائية نشرتها سلطة األمان على الطرق
في إس���رائيل ،إن عدد القتلى منذ بداية العام الجاري،
وحتى نهاية األس���بوع الماضي ،في حدود  263قتيال،
وهذا يبقى أقل بنس���بة  %18عن ذات الفترة من العام
الماضي .ورغم ذلك فإن كلفة حوادث الطرق الس���نوية
تبقى باهظ���ة جدا ،على مس���توى التعويضات ،وأيضا
كلفة االقتصاد.
وحس���ب تقديرات نش���رتها الصحافة االقتصادية،
ف���إن الحديث يجري عن كلفة  6مليارات دوالر س���نويا،
في حين أن ش���وارع خطرة خارج المناطق السكنية ،فإن
كلفة تطويرها وتحسينها لتقليص أعداد القتلى فيها
تبق���ى أقل بكثي���ر ،وخاصة ما ُيعرف بش���ارع  ،90الذي
يخترق ش���رق الضفة الغربية المحتلة ،بمحاذاة مجرى
نهر األردن ،والبحر المي���ت ،ويصل طوله اإلجمالي إلى
 480كيلومترا ،والمقطع األخطر ،هو الذي يبدأ من جنوب
بيسان ،وحتى نهاية البحر الميت ،بطول  200كيلومتر،
وسنويا يجبي عددا من القتلى.
وأيض���ا حس���ب تقديرات ،فإن اس���تكمال تحس���ين
وضعي���ة المقطع الخط���ر في هذا الش���ارع ،يحتاج إلى
ميزاني���ة تت���راوح من  500أل���ف إلى  600أل���ف دوالر.
وحسب ما نشر ،فإن لدى وزارة المواصالت خطة خمسية
لتطوير البنى التحتية والش���وارع بقيمة تصل إلى 40
مليار ش���كل( ،حوالي  11مليار دوالر) أي بمعدل س���نوي
2ر 2ملي���ار دوالر ،وبال���ذات لمعالج���ة مقاطع الش���وارع
الخطرة ،التي تبرز في حوادث الطرق القاتلة.
إال أن وتيرة العمل في الش���وارع ،وفق تقارير س���ابقة،
تبقى أقل من المعدالت العالمية ،فمقاطع شوارع لبضعة
كيلومترات يمتد العمل فيها بم���ا بين عامين إلى ثالثة
أعوام .كذلك فإن العديد من المشاريع الحيوية في منطق
س���كنية مزدحمة تتأخ���ر في الخروج إلى حي���ز التنفيذ.
والمش���روع األضخم الذي يجري العمل فيه منذ س���نوات
ومن دون توقف ،هو اس���تكمال ما يس���مى «ش���ارع عابر
إسرائيل» ،الذي مخطط له الوصول إلى الحدود الشمالية.
إال أن ش���ارع «عابر إس���رائيل» ،أو االسم المتبع «شارع
رقم  ،»6وعلى الرغم من تطويره وتوس���يعه عدة مرات،
منذ أن تم بدأ اس���تخدامه في العام  ،2004فإنه يشهد
اختناق���ات مرورية ،تفقده قيمته ،وبش���كل خاص في
س���اعات الصباح في الحركة من الش���مال إلى منطقتي
تل أبيب والقدس ،وفي ساعات المساء ،نحو الشمال.
وجاء ف���ي تقرير لصحيف���ة «كالكاليس���ت» أن كلفة
الح���وادث القاتلة تبقى األبرز في اجمالي كلفة حوادث
الط���رق .فكلف���ة كل قتيل في ح���ادث طريق تصل إلى
حوالي مليون���ي دوالر ،بينما كلفة مصاب بدرجة خطرة
جدا في ح���ادث طرق تتجاوز 3ر 1ملي���ون دوالر ،وكلفة
مصاب بدرجة خطرة تصل إلى  550ألف دوالر ،أما كلفة
كل مصاب ما بين اإلصابة الخفيفة وحتى المتوس���طة،
فتتراوح ما بين  43ألف دوالر ،إلى حوالي  325ألف دوالر.
ويش����ار إلى أن المناطق األكثر خطورة في الشوارع تبقى
تلك التي ف����ي المناطق العربية ،في حين أن هناك نس����بة
ش����به ثابتة لع����دد القتلى الع����رب في ح����وادث الطرق ،من
اجمال����ي القتلى ،وهي  %32إلى  ،%34رغم أن نس����بتهم من
الس����كان  .%18ومن العوامل المس����ببة لهذه النس����ب ،عدا
وضعية الطرق����ات ،األوضاع االقتصادي����ة االجتماعية ،مثل
تدني وضعية الس����يارات ،ولك����ن أيضا حرك����ة العمال في
ساعات الصباح األولى وفي المساء ،بنسبة اضعاف تلك التي
لدى اليهود ،وخاصة العمال في األعمال الجسدية المرهقة.

 55مليون دوالر كلفة إعالنات االنتخابات
المحلية في شبكات التواصل!
قالت تقديرات لشركة إس����رائيلية إن االنتخابات البلدية
والقروي����ة في إس����رائيل ،أدفق����ت على ش����بكات التواصل،
وباألساس ش����بكة فيس����بوك ،حوالي  55مليون دوالر .وهي
تشكل حوالي ثلث الميزانية الرس����مية للقوائم االنتخابية
التي ش����اركت في االنتخابات ،التي جرت يوم  30تش����رين
األول الماضي ،في حين أن الجولة الثانية للرئاس����ة التي لم
تحسم من الجولة األولى جرت يوم  13تشرين الثاني الجاري.
وجرت االنتخابات في  251سلطة محلية ،بقصد مجالس
بلدية وقروي���ة ،ومجالس إقليمية ،وهي المجالس التي
تضم عدة قرى صغيرة ،ليس لها مجلس قروي مستقل.
وبلغ عدد ذوي حق االقت���راع قرابة 592ر 6مليون ناخب.
وه���ذا يضم م���ن انهوا في ي���وم االنتخاب���ات  17عاما،
خالفا لالنتخابات البرلماني���ة التي الحد األدنى لها 18
عاما .كما يش���مل هذا المقيمين ،وليست لهم جنسية،
وبش���كل خاص قراب���ة  170ألفا في الق���دس المحتلة،
وحوالي  15ألفا في مرتفعات الجوالن السوري المحتلة.
وشاركت في االنتخابات  3400قائمة انتخابية ،وهذا
أكثر ب���ـ  750قائمة عن انتخاب���ات  .2013فيما تنافس
على رئاسة المجالس  856مرشحا.
وق���د بلغ���ت ميزانية الدعاي���ة وتموي���ل القوائم التي
نجحت في التمثيل في المجالس 375 ،مليون شيكل ،أي
حوالي  102مليون دوالر .ولكن حسب التقديرات ،فإن حجم
التبرعات المعلنة ،كان حوالي  300مليون شيكل ،ما يعني
أن حجم الميزانيات المس���جلة في الس���جالت الرس���مية
لمختلف القوائم والمرش���حين بلغت  675مليون شيكل،
ولك���ن كما هو معروف فإن حجم «المال األس���ود» بمعنى
غير المس���جل ،ال يمكن معرفته ،ولكن حسب التقديرات،
فإن الحديث يجري عن عشرات ماليين الشيكالت.
وحس���ب التقري���ر ،فإن نس���بة الدعاية في ش���بكات
التواصل وخاصة الفيسبوك كانت ما بين  %30إلى %40
من حجم الميزانية اإلجمالي للقوائم ومرشحي الرئاسة،
والقصد من الميزانيات المس���جلة .وهن���ا أيضا يلعب
«المال األس���ود» دوره ،بمعنى الدعايات غير المباشرة،
والتي تمول مباش���رة من الجهات المعنية ،وتؤدي دورا
في توجيه الناخبين.

العجز في الموازنة العامة يقفز عن السقف وتحذيرات من احتمال الغرق في أزمة!
*اتهام مباشر للحكومة ،وخاصة رئيسها ووزير ماليتها ،باتباع «اقتصاد انتخابات» ،ودفق ميزانيات وتسهيالت دون حساب! *
سجل العجز في الموازنة اإلسرائيلية العامة ،في األشهر
الـ  12الماضية ،نسبة 6ر %3من إجمالي حجم الناتج العام،
وس����ط مؤشرات إلى أن العجز س����يتجاوز في نهاية العام
الجاري  ،2018هذه النس����بة ،إذا لم تس����ارع الحكومة إلى
اتخاذ إجراءات كابحة ،خاصة وأن نس����بة العجز التي على
أساسها تم اعداد ميزانية  ،2018كانت 9ر.%2
في غضون ذلك قال محللون إنه لو ش����نت إسرائيل حربا
على قطاع غزة ،لتفاقم العجز أكثر بكثير ،وقاد إس����رائيل
إل����ى أزمة مالي����ة أكبر ،كان����ت س����تتبعها تقليصات في
الموازنة ،أو اتساع المديونية.
وكان الهدف األس����اس للعجز ف����ي الموازنة العامة في
الع����ام الجاري  ،2018نس����بة  ،%1وفق مخط����ط اقتصادي
س����ابق ،إال أن الحكومة الحالية رفعت الس����قف إلى 9ر%2
م����ن الناتج العام .وقد ابتعدت إس����رائيل في الس����نوات
األخيرة ،وبالذات ابتداء من العام  ،2012عن س����قف العجز
ف����ي الموازنة العامة ،وكانت كل واحدة من الحكومة تزيد
صرفه����ا في الش����هرين األخيرين ،كي تص����ل إلى العجز
المحدد ،وقس����م كبير من الميزانيات كانت تتحول أساسا
إل����ى وزارة الدفاع ،بمعنى إلى ميزانية الجيش الش����رهة
التي تطلب سنويا إضافات بمليارات الشيكالت.
وحسب تقارير وزارة المالية ،فإن عاملين مركزيين قادا
إلى ه����ذا العجز في الموازنة ،أولهم����ا ،زيادة الصرف في
الوزارات ،وغالبيتها صرفت  %100من الميزانية المخططة،
حتى نهاية تشرين األول (جزئيا من الموازنة) .وثانيا ،هو
أن جباية الضرائب لم تحقق إضافات تذكر ،ففي السنوات
الخمس الماضية ،سجلت مداخيل سلطة الضرائب ،زيادة
س����نوية بنس����بة  %6بالمعدل ،عما هو مخطط ،وكان هذا
الفائض يتجه بمعظمه لتس����ديد الديون ،وتقليص حجم
المديوني����ة من الناتج العام ،ما عمل على تحس����ين درجة
اعتماد إس����رائيل في المؤسس����ات المالي����ة العالمية ،ما
من ش����أنه أن يخفض عنها الفوائد ،ويشجع االستثمارات
األجنبية على الدخول أكثر في االقتصاد اإلسرائيلي.
ويتضح من تقرير سلطة الضرائب أن الفائض في جباية
الضرائب ،حت����ى نهاية تش����رين األول الماضي ،بلغ ،%2
مقارن����ة بـ  %6في ذات الفترة من العام الماضي ،وفي كل
واحدة من الس����نوات الخمس األخيرة .ويحذر مس����ؤولون
من أن هذا الفائض في مداخي����ل الضريبة هو هش ،وقد
يتالشى حتى نهاية العام الجاري.
وقالت صحيف����ة «هآرتس» ،في مقال لهيئ����ة التحرير،
إن «م����ن تابع الس����لوك االقتصادي للحكوم����ة لن يتفاجأ
عل����ى االطالق .فعندما يزيد وزير المالية موش����يه كحلون
اإلنفاق دون حساب على مدى كل سنوات واليته ،ويخفض
الضرائب ويوزع الهدايا في كل مناس����بة ،فليس مفاجئا
على االطالق أن ينشأ عجز مالي».
وحس����ب «هآرت����س» ،ف����إن «كحل����ون زاد النفق����ات في
الميزانية بش����كل غير مس����بوق وف����ي كل المجاالت :في

الوزارات االجتماعية ،ف����ي وزارة الدفاع ،في القطاع العام،
ف����ي عدد العاملين ف����ي القطاع العام وف����ي المخصصات.
وإن حقيقة أن إس����رائيل لم تصل بعد إلى أزمة ال يجب أن
تهدئ روع أحد .فالمداخيل من الضرائب ارتفعت بش����كل
شاذ ،سواء بسبب بيع شركات تكنولوجيا عليا ،أم الستباق
توزي����ع األرباح .ولكن ه����ذا ال يضمن الحصانة :إس����رائيل
تندفع نحو هوة ،صندوق فارغ مع عجز كبير ومهدد».
وألقت الصحيفة المسؤولية على كحلون ومعه أيضا على
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،ولكن أيضا على أعضاء
الكنيس����ت ،الذين بادروا إلى قوانين وإجراءات اجتماعية
كلفت الخزينة العامة .واس����تنتجت الصحيفة «أن كحلون
ليس مناس����با ألن يك����ون وزير مالي����ة ،وأن نتنياهو يخون
مهمته كرئيس للوزراء حين يس����مح بمثل هذا التس����يب
االقتصادي .ومن يتضرر ف����ي نهاية المطاف هم مواطنو
إسرائيل».
ف����ي المقابل ،رأى محللون أن وق����ف إطالق النار مع قطاع
غزة ،الذي اتفق عليه في األس����بوع الماضي ،أنقذ الخزينة
اإلسرائيلية من عجز مالي أكبر مما هو حاصل حتى اآلن.
ويق����ول المحل����ل االقتصادي عومري ميلم����ان ،في مقال

ل����ه في صحيفة «كالكاليس����ت» ،إنه لو تم ش����ن حرب في
األيام األخيرة ،فإلى جانب الخسائر المحتملة في األرواح،
ستكون خس����ائر في الميزانية العامة .وقال «إن العمليات
العسكرية هي ليس����ت أمرا مفاجئا لالقتصاد اإلسرائيلي.
فأيضا ش����ركات تدريج االعتمادات المالية الدولية ،تأخذ
هذا األمر بالحسبان ،في ما يتعلق باالقتصاد اإلسرائيلي،
وعلى الرغم من هذا ،فإن هذه الش����ركات تمنح إس����رائيل
مكانة محترمة في التدريج».
وتابع ميلمان «إن األداتين اللتين تس����تخدمها الحكومة
لمواجه����ة حاالت الح����رب ،تآكلت����ا كليا في ه����ذا العام:
االحتياط����ي ف����ي الميزانية ،الذي بات مصروف����ا منذ اآلن،
وزي����ادة العجز المال����ي ،الذي تجاوز النس����بة المحددة له،
حتى اآلن» .ما يعني أن شن حرب كان سيقود إسرائيل إلى
عجز أكبر بكثير مما هو قائم حتى اآلن.
ويع� ّ
���دد المحلل حجاي عميت ،ف����ي صحيفة «ذي ماركر»،
بع����ض جوانب كلف����ة الحرب ،فعلى س����بيل المثال ،يقول
إن كل ص����اروخ تطلق����ه منظومة «القب����ة الحديدية» لصد
القذائف الصاروخية من قطاع غزة ،تبلغ كلفته ما بين 50
ألفا إل����ى  100ألف دوالر .وفي ليلة واح����دة تم إطالق 100

صاروخ كه����ذا .كذلك هناك كلفة الغ����ارات الجوية ،حتى
قبل أن تطلق صاروخا واحدا ،فكل «طلعة» جوية تكلف 20
ألف دوالر .وقال إن كلف����ة الحرب على غزة في العام ،2014
بلغت  8مليارات ش����يكل ،ما يعادل حاليا 17ر 2مليار دوالر.
ثم يقول إن ما كان ينقص الخزينة العامة ،هو ش����ن حرب
كهذه في هذه المرحلة.
وتق����ول المحلل����ة االقتصادي����ة ميراف أرل����وزورف ،في
مقال لها في صحيفة «ذي ماركر» ،إن اإلدارة الالمس����ؤولة
لميزانية الدولة ،بيد وزير المالية كحلون ورئيس الحكومة
نتنياهو ،جعلت إس����رائيل تقف على ش����فا حرب من دون
الفائض المطلوب في الميزانية .وحس����ب التقديرات ،فإن
العجز مع نهاية العام سيصل إلى 1ر %3وحتى 3ر %3من
الناتج العام ،وهذا أعلى من السقف المحدد 9ر.%2
وأضافت أرلوزوروف أنه لو تم ش����ن حرب ،فإن العجز في
الموازن����ة العامة كان س����يقفر إلى أكثر م����ن  %4من حجم
الناتج العام ،ما من ش����أنه أن يثقل عل����ى ميزانية الدولة،
وبالتالي سيش����وش صورة االس����تقرار االقتص����ادي ،التي
برزت في الس����نوات األخيرة ،بع����د أن انخفض حجم الدين
العام إلى ما دون نسبة  %60من الناتج العام.

التضخم في األشهر الـ  10األولى 4ر %1وموجة ارتفاع أسعار على األبواب!
*التضخم المالي في شهر تشرين األول ارتفع بنسبة 3ر* %0الفائدة البنكية المنخفضة ستبقى كما يبدو عند مستواها حتى نهاية العام الجاري
*الشركات االحتكارية في سوق األغذية ترفع األسعار ،في ظل غياب قرارات مؤسسات حكم ،للرقابة على األسعار ،وتفكيك االحتكارات الكبرى*
س���جل التضخم المالي في إس���رائيل في األشهر الـ 10
األولى من العام الجاري  ،2018ارتفاعا بنسبة 4ر ،%1بعد أن
ارتفع التضخم في ش���هر تشرين أول بنسبة 3ر .%0وبلغ
ارتفاع التضخم في األش���هر الـ  12األخيرة نس���بة 2ر.%1
ولكن هذه نس���ب تبقى في الحد األدنى للهدف ،وهو %1
إلى  .%3وعليه فمن المتوقع اإلبقاء على الفائدة البنكية
القائم���ة 1ر .%0إال أن تقارير عديدة تحذر من موجة غالء
إضافية في أس���عار المواد الغذائية ،تبادر لها ش���ركات
اإلنتاج وش���بكات التس���ويق ،دون أن تبادر الحكومة إلى
خطوات ملموسة للجم األسعار ،وخاصة في مجال توسيع
التنافسية.
وقال مكتب اإلحصاء المرك���زي في تقريره الدوري ،في
منتصف الش���هر الجاري ،إن التضخم المالي في ش���هر
تش���رين األول تأثر من ارتفاع أسعار موسمي ،خاصة في
مجال األحذية واألغذية بنسبة فاقت .%8
والالف���ت أن هذا الع���ام ،وخالفا لألع���وام األربعة التي
س���بقت ،لم تش���هد األشهر العش���رة الس���ابقة ،سوى
تراجعا في ش���هر واحد للتضخم ،في الشهر األول ،بينما
االرتفاعات الشهرية كانت متفاوتة .وحسب التقديرات
فإن اجمالي التضخم في الش���هرين المتبقيين ،سيكون
«س���لبيا» .ويبقى السؤال ،إذا ما سيكون اجمالي التضخم
مع نهاية العام ،فوق  ،%1أم أنه سيهبط إلى 8ر ،%0وفق
تقديرات بنك إس���رائيل المرك���زي ،بمعنى أقل من الحد
األدنى للهدف الذي وضعته السياسة االقتصادية.
ف���ي المقاب���ل ،تح���ذر سلس���لة تقارير ف���ي الصحافة
االقتصادية م���ن موجات غالء ،خاصة في أس���عار المواد
الغذائية .وجرى تس���ليط األضواء على أن رفع األس���عار
في قطاع األغذية في خلفيته قرارات صادرة عن شركات
احتكارية كبرى ،تتبعها ش���ركات غذائية ،حصتها أقل
في الس���وق .وتوجه الس���هام أساس���ا ضد المؤسس���ات
االقتصادية في مؤسس���ة الحكم ،التي ال تعمل على فض
االحتكارات وفسح المجال أمام تنافسية أكبر في السوق،
ُ
كم���ا أنها ال تخضع أس���عار الكثير من الم���واد الغذائية
للرقابة.
ويق���ول تقرير للمحلل���ة نوري���ت كادوش في صحيفة
«كالكاليس���ت» االقتصادية التابعة لصحيفة «يديعوت

أحرون���وت» إن تحلي�ل�ا لش���ركة ستارونكس���ت ّبي���ن أن
الش���ركات العشر األكبر في س���وق األغذية تسيطر على
 %56من س���وق األغذية في إس���رائيل ،وهذه نسبة فيها
زي���ادة طفيفة جدا عما كان في العام  .2017والش���ركات
هي« :تنوفا» و«شتراوس» و«أوس���م» و»الشركة المركزية
للمش���روبات الخفيفة» و«يونيليفر» و«نيطو» و«دبلومات»
و«سانو» و«حجوال» و«تيمبو».
والسيطرة على سوق األغذية ،كالسيطرة اإلنتاجية في
قطاعات أخرى ،تفس���ح المجال أمام الشركات االحتكارية
لتق���رر في حج���م كلفة المعيش���ة .ويق���ول التقرير إن
ش���ركات االغذية تتبع بعضها في رفع األسعار ،فيكفي
أن تقرر ش���ركة إنتاج كبرى رفع األسعار حتى تلحق بها
ش���ركات أصغر ،كما جرى في سوق المشروبات الخفيفة،
إذ رفعت كوكاكوال في الش���هر الماضي األس���عار بنسبة
5ر ،%3وتبعتها ش���ركتا «تيمبو» و«ويفؤورا» ،برفع أسعار
بحوالي .%4
وليس قطاع المش���روبات الخفيفة وحده ،ففي شهر آب
الماضي أعلنت شركة تنوفا عن رفع أسعار الحليب بنسب
في حدود 4ر ،%3وهي تسيطر على حوالي  %51من سوق
منتوجات الحليب .ويقول التقرير إن رفع األس���عار ،الذي
بدأ بقرار من الش���ركات المنتج���ة ،كان في عدة قطاعات
غذائية وأخرى اس���تهالكية بيتية ،مث���ل الورق الصحي
على مختل���ف أنواعه واس���تخداماته ،وأيض���ا في مجال
الحبوب ،مثل األرز وغيره .وتدعي شركات أن رفع األسعار
ناب���ع أيضا من ارتفاع كلفة اإلنت���اج ،وبضمنها رفع الحد
األدنى من األجر في السنوات القليلة األخيرة .وأيضا من
الش���ركات ما تدعي أن رفع األسعار نابع من ارتفاع أسعار
المواد الخام في مواطنها في العالم.
ويقول المحلل االقتصادي في صحيفة «كالكاليس���ت»
االقتصادي���ة ،تومر غونين« ،إن الحقيق���ة ُ
الم ّرة هي أنه
في س���وق المواد االس���تهالكية ،ال يوجد م���ن يدافع عن
المستهلكين في وجه ارتفاع األس���عار .ال سلطة القيود
عل���ى الش���ركات ،وال وزارة االقتص���اد ،وبالتأكي���د ليس
الش���ركات ذاتها .فالش���ركات لربما تتفاخ���ر باإلعالنات
الجميلة ،وبحساس���يتها المعلنة تج���اه الجمهور ،ولكن
مطلبها أن ال تش���كو من ارتفاع األسعار .وهذا أيضا حتى

إذا كان رفع الس���عر بس���بب المنتوج ذاته ،وليس بسبب
ارتفاع كلفة اإلنتاج والتسويق».
ويتابع غونين كاتبا أنه حتى قوة الردع الشعبية ،التي
حققه���ا الجمهور في حملة االحتجاجات الش���عبية التي
اندلعت في صيف  ،2011وجرى معاقبة منتوجات باهظة
الثمن ،قد تراجعت ،وعمليا لم تعد ملموسة ،ولذا لم يعد
من يعمل حس���ابا الحتجاجات الجمهور .ويقول إن إحدى
ظواهر رفع األس���عار تس���تفحل في القطاعات التي تقل
فيها التنافس���ية ،ويبرز االحتكار ،مثل قطاع المشروبات
ُ
الخفيفة .ففي هذا القطاع تعد ش���ركة كوكاكوال الشركة
االحتكارية األضخم ،وقد رفعت األس���عار قبل نحو شهر.
وتبعتها شركة «تيمبو» قبل أقل من أسبوعين ،ثم شركة
ثالثة« ،ويفؤورا» في األسبوع الماضي.
ويق���ول غونين إن نظرية الس���وق الح���رة تدعي أنه إذا
لم تتدخل الدول���ة ،وتمنح الالعبين العمل لوحدهم ،فإن
اليد الخفية في الس���وق س���ترتب الوضع .وبموجب هذا
المنطق ،فإنه إذا رفعت شركة كوكاكوال األسعار ،فإن على
الشركات األخرى أن تس���تغل الوضع ،كي تختطف منها
قسما من السوق ،ولكن ليس هذا الحال في السوق ،بل إن
المنافسين يتبعون الشركة األكبر بذات الخطوة ،بمعنى
يرفعون األسعار.
وهذا كله يحصل ألن الجهات التي عليها التدخل ال تفعل
ذلك ،حسب غونين ،الذي كتب أيضا ،أن سلطة القيود على
الشركات ،التي من المفترض أن تكون أدارة لمعالجة هذه
الظاهرة ،مثل اإلعالن عن ش���ركة ما أنها شركة احتكارية
كبرى ،فإنها ال تفعل .فالقانون يجيز لهذه الس���لطة أنه
في حال رأت أن هناك خلال يعرقل التنافسية في السوق،
عليها اتخاذ اإلجراءات وإزالة العوائق أمام التنافس الحر،
لضمان منافسة شديدة .كذلك فإن وزارة االقتصاد ،التي
عليها االشراف على األسعار ،هي أيضا ال تبدي استعدادا
للتدخ���ل .إال أن وزارة االقتص���اد تدعي أن���ه ال يوجد مبرر
للتدخل برفع األسعار في هذه المرحلة.

الفائدة البنكية
وبعد اإلعالن عن نسبة التضخم ،تتجه األنظار إلى قرار
بنك إس���رائيل في  26الش���هر الجاري ،تش���رين الثاني،

بقيادة محافظ البنك الجديد أمير يارون ،بشأن ما سيقرره
حول الفائدة البنكية األساس���ية ،التي أبقاها البنك في
مطلع تش���رين األول الماضي ،عند مس���تواها القائم منذ
 45شهرا1 ،ر.%0
وكثير من التحليالت اإلسرائيلية يربط سياسة الفائدة
البنكية بش���خص محافظ البنك ،وج���رى الحديث دائما،
ع���ن أن محافظة البنك كارنيت فلوغ ،التي تنهي مهمات
منصبها في نهاية الشهر الجاري ،هي مكملة لذات نهج
س���ابقها األميركي اإلسرائيلي س���تانلي فيشر ،الذي ما
أنهى منصبه في العام  ،2013حتى عاد إلى وطنه األصلي.
وللمرة الثانية في س���نوات األلفين ،يستقدم بنيامين
نتنياه���و مهاجرا إس���رائيليا إل���ى الوالي���ات المتحدة،
ليك���ون محافظا جديدا للبنك المركزي ،وهو البروفس���ور
أمير يارون ،حامل الجنس���ية اإلس���رائيلية ،ولكنه مقيم
في الوالي���ات المتح���دة كمهاجر منذ  20عام���ا ،ويحمل
الجنس���ية األميركية .وقد أقرت الحكومة نهائيا تعيينه
في جلس���تها التي عقدت يوم األحد األخير ( 18تشرين
الثاني) ،فحينم���ا كان نتنياهو وزي���را للمالية في العام
 ،2005استقدم األميركي اليهودي ستانلي فيشر ،لتولي
منصب محافظ بنك إس���رائيل .ولهذا الغرض ،هاجر إلى
إسرائيل وحمل جنسيتها ،ثم عاد إلى وطنه األصلي بعد
أن أنهى منصبه ،الذي جلس فيه  8سنوات.
إال أن معطي���ات التضخ���م ،الت���ي على أساس���ها جرى
تخفي���ض الفائدة البنكية إلى م���ا يالمس الصفر بالمئة،
ما ت���زال قائمة ،وبموازاة ذلك ،هناك تحدي س���عر صرف
الدوالر أمام الشيكل ،المهدد حاليا بالتراجع مجددا ،على
ضوء قرار بنك إسرائيل التوقف عن شراء الدوالرات ،لمنع
ارتفاع قيمة الشيكل ،بعد أن بدأ تنفيذ صفقات بيع الغاز.
ولذا فإن التقدير األولي يشير إلى أن فلوغ ستبقي ذات
السياسة ،في تقريرها األخير ،المتوقع في نهاية الشهر
الجاري ،لتترك للمحافظ الجديد القرار بش���أن السياس���ة
المس���تقبلية .وهذا يعني أن العام  ،2018س���ينتهي مع
ذات الفائدة ،وهو ما ينقض توقعات بنك إسرائيل للعام
الثال���ث على التوال���ي ،إذ كانت التقدي���رات أن يتم رفع
الفائدة البنكية في الربع األخير من العام الجاري .وكانت
هناك توقعات مماثلة للعامين الماضيين  2017و.2016
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القوة االقتصادية للتكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) في إسرائيل
بقلم :نوار أبو عيطة (*)
تش���ير التكنولوجي���ا المتقدمة ،التقنية الفائق���ة ،أو ما يعرف
بالهايتك (باإلنجليزية High Tech :او  )hi techغالبًا إلى الصناعات
المتعلقة بعالم الحوس���بة ،وأيضًا إلى اإللكترونيات والتكنولوجيا
الحيوي���ة والصناع���ات األخرى .فمن���ذ أن انتق���ل العالم من عصر
الث���ورة الصناعية إلى عصر المعلوم���ات ،أي الثورة التكنولوجية،
تغيرت الكثير من طرق وأس���اليب ممارس���ة األعمال والتطور في
مختل���ف الدول ،ما أتاح بيئة اقتصادية تعتمد بش���كل أساس���ي
على المعلوم���ات العلمية والتقنية .في العق���د الحالي ،تصدرت
ش���ركات التكنولوجيا المش���هد االقتصادي من خالل أرباح طائلة
تفوقت على أرباح الش���ركات النفطي���ة والصناعية التي تصدرت
على مدار السنوات قائمة الشركات األكثر قيمة في العالم .ووفقًا
للبيانات التي تقوم بإعدادها كل من مؤسس���تي بلومبرج و()PwC
عن أكبر  100مؤسسة عالمية من حيث القيمة السوقية ،يعد قطاع
التكنولوجيا من أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية في عام
 ،2017وذلك بإجمال بلغ 582ر 3مليار دوالر ،بينما يأتي في المرتبة
الثانية القطاع المالي532 -ر 3مليار دوالر ،وجاء في المرتبة الثالثة
قطاع السلع االستهالكية66 -ر 2مليار دوالر.
تع���ود صناعة الهايت���ك في إس���رائيل للخمس���ينيات ،ركزت
إس���رائيل آنذاك على البح���ث العلمي والتنمية البش���رية ،وذلك
بسبب النقص في الموارد الطبيعية وخوفا من المقاطعة العربية.
أما في الثمانينيات والتسعينيات ،ومع ازدياد استعمال الحاسوب
واالنترن���ت إل���ى جانب زي���ادة هجرة المهندس���ين م���ن االتحاد
السوفييتي السابق إلى إس���رائيل ،ضاعفت األخيرة جهودها من
خالل تطوير األبحاث في الجامعات وهيئة تطوير األسلحة التابعة
لـ«وزارة الدفاع» إلى جانب مختبرات عس���كرية أخرى .أنشأت هذه
الجهود بنية تحتية بش���رية وتكنولوجية ممت���ازة كانت بمثابة
نقطة انطالق لتطوير صناعة التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل
مع تراجع الصناعات التقليدية مثل المنس���وجات ،وبذلك نجحت
إس���رائيل بأن تضع قطاع الهايتك على سلم أولوياتها التنموية
واالقتصادية وتحويله إلى محرك اقتصادي أساسي خالل أقل من
 20س���نة من خالل اس���تخدام األبحاث التي أجريت في الجامعات
والصناعات الدفاعية كوسيلة للتنمية االقتصادية لها.
ش���هد قطاع الهايتك في الس���نوات األخيرة نموًا س���ريعًا ،مما
ساهم في نمو االقتصاد العالمي عامة واإلسرائيلي بشكل خاص.
ويعتب���ر قط���اع الهايتك محرك النم���و االقتصادي اإلس���رائيلي
األساس���ي مؤخرًا ،إذ لديه أكبر مساهمة في إجمالي صادرات دولة
إسرائيل كما يتمتع بأعلى قدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال
في العالم ،وهو في الواقع القطاع الوحيد في االقتصاد اإلسرائيلي
الذي نجح في زيادة رأس المال األجنبي بمعدالت مرتفعة للغاية،
مقارن���ة بالحكومة والبنوك .بحس���ب بيانات البن���ك الدولي ،نمت
التجارة الدولية خالل العشر سنوات األخيرة باثنتين من الخدمات
المركزية بشكل كبير -الخدمات غير الملموسة بما يسمى الملكية
الفكرية ،وخدمات االتصاالت ،الكمبيوتر والمعلومات وذلك بنسبة
3ر %8س���نة  2015مقارنة بـ1ر %7سنة  ،2006وبشكل متناسق مع
هذا االرتفاع ،ازدادت الصادرات اإلسرائيلية في هذين المجالين.
تمتاز إس���رائيل في مج���ال الهايتك الذي يعتب���ر من األفضل
عالميا من حيث االبتكار ،الخبرات البشرية وصناديق االستثمارات
على مختل���ف أنواعها .فقطاع الهايتك في إس���رائيل يجمع بين
صناعة اإللكتروني���ات ،األدوية ،الطائ���رات ،البرمجيات واألبحاث.
تتركز صناعة الهايتك في إس���رائيل بش���كل رئيس���ي في وسط
البالد ،لكنها تمتد إلى حيفا في الش���مال والقدس وبئر السبع في
الجنوب وتتميز بتكوين متجانس نسبيًا للجنس ،القومية (بما في
ذلك الدين) ،العمر والخلفية األكاديمية .بحس���ب معطيات -2017
تل أبيب ،رعنانا وهرتس���ليا هي المدن التي يتركز فيها أكبر عدد
من ش���ركات الهايتك .يطلق أحيانا على هذه المناطق اسم وادي
السيليكون أسوة بوادي السيليكون بوالية كاليفورنيا الذي يعتبر
من أكبر مراكز صناعة الهايتك في العالم.

صفقات عالم الهايتك في إسرائيل
ت���م ف���ي آذار  2017عق���د أكبر صفق���ة في عال���م الهايتك في
إس���رائيل تبلغ قيمتها  15مليار دوالر وذلك من خالل شراء شركة
«إنتل» األميركية ش���ركة «موبيالي» اإلس���رائيلية بهدف تطوير
وإنتاج سيارات ذات قيادة ذاتية دون سائق.
بحس���ب تقري���ر  Meitar IVC -في مج���ال ال���ـ  EXITSبقطاع
الهايتك ،فقد بلغ المجمل المالي لش���ركات الـ  EXITاإلسرائيلية
ف���ي  23 ،2017مليار دوالر يش���مل صفقت���ي موبيالي ونيردوم.
وبحس���ب معطيات التقرير تمت  112صفقة ف���ي العام الماضي
(جمي���ع المعطيات ال تش���مل صفقة موبيالي وني���ردوم اللتين
أبرمت���ا عام  2014وت���م الحصول على حصة الس���يطرة عام 2017
من قبل شركة «إنتل» و«ميتسوبيش���ي») ،بانخفاض  %7مقارنة
بع���ام  2016مع  120صفقة ،وكذل���ك  2014و ،2015مع  132صفقة
و 129صفقة على التوالي .أما بالنس���بة لع���دد عمليات االندماج
واالستحواذ ( )M&Aفقد كان مستقرًا بين السنوات ،2016 -2014
وانخفض بنس���بة  %13في عام  2017إل���ى  92صفقة .كما بلغت
مشتريات الشركات اإلسرائيلية من شركات إسرائيلية أخرى في
 393 ،2017مليون دوالر.
أما بالنس���بة لمقياس مكرر الربحية ،فق���د كان  2017عامًا جيدًا
نس���بيًا لصنادي���ق رأس المال االس���تثماري ،التي كس���بت 28ر3
ضعف األموال المس���تثمرة في ش���ركات ال  ،EXITمقارنة بـ 96ر2
ف���ي ع���ام  2016و49ر 2في عام ُ .2015ويعد مك���رر الربحية  P/Eمن
المؤش���رات المهمة الت���ي ينظر إليها المس���تثمرون عند تقييم
األس���هم قبل اتخاذ قرارهم االستثماري ،وكلما كان مكرر الربحية
للس���هم منخفضا مقارنة بباقي الشركات المدرجة بالقطاع نفسه
كان السهم مغريًا للشراء ومشجعًا على االستثمار فيه ،وبالعكس
كلم���ا كان مكرر األرباح مرتفعًا كان العائد أقل .لكن هناك العديد
من المؤش���رات األخرى التي يعتمد عليها القرار االس���تثماري من
جودة األصول المالية ،القدرة على توليد إيرادات من تلك األصول
وإمكانية زيادة معدالت الربحية في المستقبل.
إذا نظرنا إلى مقياس مكرر الربح لجميع االستثمارات وليس فقط
لالس���تثمارات التي أدت إلى  ،EXITهناك انخفاض كبير مقارنة بـ
 2016و ،2014بنس���بة 92ر 4و27ر 5م���رة على التوالي .على الرغم من
االنخفاض في عدد ش���ركات ال  EXITاإلسرائيلية في  ،2017قيمة
عمليات االندماج واالس���تحواذ في مجال الس���ايبر ( )Syberوالذي
يعتبر مركز ابتكار عالمي تطور في إسرائيل ،مرتفعة نسبيًا وهذا
يدل على أن إس���رائيل لديها المعرفة والقيمة المضافة في هذا
المجال.

خدمات الهايتك ونمو االقتصاد اإلسرائيلي

ّ
قس���م العديد من الباحثين االقتصاديين التجارة العالمية إلى
قس���مين رئيس���يين :المجموعة األولى الصناعة التقليدية التي
تعتم���د على األي���دي العاملة ،والمجموعة الثاني���ة هي الخدمات
الت���ي تعتمد على المعلوم���ة .العولمة ومنظم���ة التجارة الدولية
جعلتا عملية التصدير واالس���تيراد أس���هل ما ش���جع الدول على
االختصاص في أح���د المجالين أعاله على حس���اب اآلخر لنجاعته
االقتصادي���ة .اختصت دول األيدي العاملة الرخيصة مثل الصين،
فيتنام وبنغالديش ،في مجال الصناعة وتركزت الدول المتقدمة
في مجال الخدمات ،الذي ش���مل خدمات الهايتك مثل االستشارة
المالية ،القانونية والخ وصناعة الهايتك ،حيث احتاجت الصناعة
هن���ا إلى تطور تكنولوجي وليس فقط إلى أيد عاملة كما في مجال
الصناعة التقليدي.
بالتزام���ن مع النمو المتس���ارع لصادرات خدم���ات الهايتك في
إس���رائيل ،تباطأت ص���ادرات صناعة الهايتك اإلس���رائيلية ذات
التقنية العالية وذلك تماشيًا مع التباطؤ في التجارة العالمية في
الس���لع من صناعات الهايتك وانخفاض حص���ة البلدان المتقدمة
به���ذا المج���ال ،وذلك بحس���ب معطي���ات البنك الدول���ي .وبينما
انخفض���ت صناعة الهايتك بش���كل ح���اد في ال���دول المتقدمة،
وخاصة في الواليات المتحدة ،ارتفعت حصة الصين بشكل كبير.
الصين حاليا هي البلد األكثر هيمن���ة في مجال تصنيع منتجات
ً
التكنولوجي���ا المتقدمة ،التي تعتمد عل���ى األيدي العاملة فضال
ع���ن التق���دم التكنولوجي ،في حي���ن تنعكس الري���ادة التقنية
للواليات المتحدة في ص���ادرات خدمات التكنولوجيا الفائقة ،في
األساس في مجال حقوق الملكية الفكرية .ورغم أن الصين تعتبر
إمبراطورية ف���ي مجال الصناعة لتوفر األي���دي العاملة الرخيصة
لديها ،تحاول القيادة السياسية واالقتصادية تحويل الصين إلى
اقتصاد مبني على المعلومة ،أي اقتصاد خدماتي وذلك لعديد من
األس���باب ،أهمها منافسة دول أخرى مع أيدي عاملة أرخص منها،
وبسبب أن التقديرات تشير إلى أن الروبوتات والذكاء االصطناعي
س���يضعف مجال الصناعة أكث���ر فأكثر ويصبح مج���ال الخدمات
األكثر حيوية.
ساهم تخصص إسرائيل في الخدمات ذات التقنية العالية في
السنوات األخيرة بزيادة اإليرادات من العمالت األجنبية ،انخفاض
االلتزامات الخارجية ،زيادة مس���توى المعيش���ة (القوة الشرائية
للس���لع المستوردة) وزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي ،وذلك من
خالل تميزها في رأس المال البشري.

مراكز البحث والتطوير ()R&D
يعتبر االبتكار اإلس���رائيلي نقطة جذب لش���ركات التكنولوجيا
األكثر تقدم���ًا في العالم .على م���دار العق���ود الماضية ،اختارت
العديد من الش���ركات متعددة الجنس���يات مثل Intel، Google،
Microsoft، Broadcom، Amazon، IBM، Facebookوغيره���ا
إنش���اء مراكز بحث وتطوير في إس���رائيل ،ولدى بعضها عدد من
المراك���ز ف���ي مختلف مج���االت التنمي���ة .وفقًا لمركز الش���ركات
الناش���ئة اإلس���رائيلي يوجد اليوم حوالي  303شركات متعددة
الجنس���يات تعمل في إسرائيل ،تدير  344مركزًا للبحث والتطوير.
غالبًا ،تقوم هذه الشركات بأنشاء أو توسيع مراكز البحث والتطوير
من خالل اقتناء ش���ركات إسرائيلية .ذروة هذه الظاهرة كانت عام
 2017عندما اشترت شركة «إنتل» شركة «موبيالي» بمبلغ قدره 15
مليار دوالر ،وهي صفقة ضخمة ستشهد توسع نشاط الشركتين
في إسرائيل.
القطاع���ات الخمس���ة األول���ى في تش���غيل ه���ذه المراكز هي
البرمجي���ات والبرمج���ة ،أش���باه الموص�ل�ات Semiconductor؛
معدات االتص���االت؛ تكنولوجي���ا المعلومات والخدم���ات؛ أجهزة
طبية؛ الخدمات المالية والمصرفية ،وفقًا لبيانات مركز الش���ركات
الناشئة اإلسرائيلي.
ّ
تقسم الش���ركات متعددة الجنس���يات ،التي ينمو بعضها في
اإلنتاج العالم���ي ،عملية اإلنتاج بين الدول المختلفة وهذا يتعلق
بمي���زة كل دولة .فالش���ركات متع���ددة الجنس���يات اليوم تختار
القدوم إلى إس���رائيل والمشاركة في نشاط البحث والتطوير فقط
وليس كالس���ابق بسبب وجود ش���ركات صناعية في هذا المجال.
تطمح العديد من دول العالم إلى تطوير ميزة مماثلة وتس���تثمر
الكثير من الموارد في هذا السياق ،ويرجع ذلك إلى أن هذا القطاع
يطور اقتصاد الدولة ،يعطي موظفيه أجورًا مرتفعة ،يس���اهم في
االبتكار واإلنتاج في جميع القطاع���ات المختلفة ،ويمهد الطريق
لرفع مستوى المعيشة.
بحس���ب اس���تطالع أجراه المكت���ب المركزي لإلحص���اء ازدادت
نفقات البحث والتطوير لدى الش���ركات متعددة الجنسيات الذي
لديها مراكز بحث وتطوير في إسرائيل في السنوات 2015 -2005
بمتوس���طسنوي يبلغ 2ر .%8في س���نة  2015وصل عدد الوظائف
ف���ي مراكز البح���ث والتطوير في إس���رائيل إل���ى  31ألف وظيفة،
حيث يحتل أصحاب األلق���اب االكاديمية  %87من هذه الوظائف.
بلغ���ت التكلفة الس���نوية لوظيفة بدوام كامل ف���ي مجال البحث
والتطوير في الش���ركات المتعددة الجنس���يات  530ألف شيكل.
يذكر ان الش���ركات متعددة الجنسيات تدفع ما يقارب  %60أكثر
من الش���ركات المحلية المبتدئة .من ناحي���ة أخرى هذه ُ
المرتبات
المرتفعة للغاية في مجال البحث والتطوير في الشركات متعددة
الجنسيات ّ
تصعب على الشركات الناشئة األخرى توظيف العمال
الجيدين.
كما ذكرنا س���ابقًا أصبحت إسرائيل مع مرور السنين نقطة جذب
لمراكز تطوير الشركات الرائدة في العالم بفضل نجاح المبادرات
التكنولوجية المحلية ووج���ود اصحاب الكفاءات وخريجي معاهد
ذات مستوى أكاديمي عال ومعروف في العالم ،مثل «التخنيون».
وفيما يتعلق بالش���ركات متعددة الجنس���يات ،يعد شراء شركات
تكنولوجية ناشئة ومتوس���طة محلية ،أسلوبًا الكتساب معلومات
ومعرفة جديدة ،توظيف قوى عامل���ة ذات جودة عالية من الذين
يمكنهم تكييف المعرفة الت���ي طوروها مع االحتياجات الخاصة
للشركة المتعددة الجنسيات.
تس���رب المعلومات وتب���ادل المعرفة من خالل تنق���ل العاملين
بين الش���ركات متعددة الجنس���يات أضاف كثيرًا لنشاط وتطوير
الش���ركات الناش���ئة المحلية .إن تس���رب المعرفة من خالل تنقل
العمال بين الش���ركات هو أحد األسباب الذي يدفع بعض الشركات
في نف���س المجال ألن تترك���ز بنفس المنطق���ة الجغرافية .رغبت
الش���ركات األجنبية والمب���ادرات الجديدة االس���تفادة من تدفق
وتس���رب المعرفة وبالتالي نقلت العديد من أنش���طتها المختصة
فيها الشركات اإلس���رائيلية مثل تكنولوجيا الس���ايبر ،المركبات
ذاتي���ة التحك���م ،إلى إس���رائيل .وبذلك س���اعدت ه���ذه الظاهرة

تجمع للهايتك في حيفا.

االقتصاد اإلس���رائيلي بتطوير مبادرات جدي���دة وناجحة باإلضافة
إلى تش���غيل عشرات اآلالف من األكاديميين في وظائف ذات أجور
مرتفعة.

الجيش وخصائص إسرائيلية
تتميز إس���رائيل برأس مال بش���ري في مجال الحوسبة والبحث
والتطوير .احتلت إس���رائيل المرتبة الثاني���ة بين الدول من حيث
التعلي���م العالي للفئ���ة العمرية بين  64 -25عاما ف���ي عام ،2014
بعد كندا ،كما أنها احتلت المرتبة الخامس���ة بنس���بة األش���خاص
الحاصلي���ن على األلق���اب االكاديمية للفئة العمري���ة بين 44 -35
ّ
عامًا .بحس���ب معطيات تقرير بنك إسرائيل ،تصنف إسرائيل في
المراكز العش���رة األولى م���ن حيث نس���بة األكاديميين في مجال
العلوم والهندس���ة في فئة الش���باب وذلك بع���د كوريا الجنوبية،
لوكس���مبورغ ،فنلندا واليابان ،على مقربة من السويد ،وقبل كندا،
إيرلندا ،سويس���را والمملكة المتحدة .تجدر اإلش���ارة إلى أنه كان
من المتوقع ان يكون ترتيب إسرائيل اعلى من حيث مقياس رأس
المال البش���ري ،إذا أخذنا بعين االعتبار أن الفئة العمرية بين -35
 44عامًا من القوى العاملة المتعلمة في إس���رائيل مرتفعة نسبيا
مقارن���ة بال���دول األخرى كم���ا ذكرنا أعاله .بحس���ب معطيات بنك
إسرائيل ،جميع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
الرائدة بنس���بة األكاديميين في القوى العاملة الش���ابة في مجال
العلوم والهندسة ،متقدمة ايضًا بمقياس القيمة المضافة لقطاع
الهايتك م���ن إجمالي الناتج .بالتالي ،ف���إن تخصص كل من هذه
الدول في قط���اع التكنولوجيا المتقدمة هو نتيجة القوى العاملة
المتعلمة ،ومنها أيضًا إسرائيل.
ُيعتب���ر الجيش اإلس���رائيلي واحدًا من المص���ادر األولية لرأس
المال البشري في الهايتك ،وله دور محوري في نمو تلك الصناعة،
فبع���ض الوحدات المختصة في الجيش اإلس���رائيلي مثل  8200و
 Talpiotتعتب���ر من أهم مصادر االبتكار والتكنولوجيا المتقدمة،
ّ
وجميع الملتحقين به���ذه الوحدات يتلقون الكثير من التدريبات
في مجال البرمجة ،الحروب الرقمية ،التجس���س وغيرها أثناء فترة
ّ
الخدم���ة اإللزامية .ومن بع���د انتهائهم من الخدمة ،يس���تغلون
خبراتهم في إنش���اء مشاريع ابتكارية في القطاع الخاص او العام
مما يجعل إسرائيل متفوقة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
يشمل قطاع البحث والتطوير ،الذي تتميز به إسرائيل ،قوى عاملة
متعلمة أكثر من قط���اع صناعة التكنولوجي���ا الفائقة والخدمات
المالية المتقدمة ،وذلك على الرغم من أن نسبة األكاديميين فيها
ال تتعدى نسبة األكاديميين في دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  OECDفي مجاالت العلوم والهندس���ةّ .
تقدم إس���رائيل
بهذا المجال يرجع لمتوس���طالعمر الصغير لرأس المال البشري؛
للتأهي���ل الذي توف���ره الخدمة العس���كرية اإلجبارية في وحدات
الحاس���وب ووحدات االس���تخبارات في الجيش اإلسرائيلي؛ للوضع
الجيوسياس���ي األكثر تعقيدًا؛ للبعد عن األسواق المستهدفة في
الواليات المتحدة وأوروبا الغربية؛ لحجم السوق المحلية الصغيرة
نسبة للدول المجاورة؛ وللتكلفة العالية لجمع األموال واستثمارها
في االقتصاد اإلسرائيلي في الماضي.
جميع هذه األس���باب ،جعلت من الصعب على إس���رائيل تطوير
صناعة متطورة مماثلة للصين ،كوريا الجنوبية واليابان أو لتصبح
مركزًا ماليًا عالميًا مماثال لبريطانيا وسويسرا.

س���اهم قطاع الهايتك في تحس���ين الوض���ع االقتصادي وذلك
م���ن خالل ارتفاع النات���ج المحلي اإلجمالي للف���رد من حيث القوة
الش���رائية .وفقًا لمعطي���ات البنك الدوليّ ،
درجت إس���رائيل بين
الس���نوات  2016 -2013بالمرتبة ال���ـ 36ارتفاعا من المرتبة  43عام
 2006من حي���ث الناتج للفرد من ناحية القوة الش���رائية .ش���كل
الناتج للفرد سنة  %66 2016من الناتج للفرد في الواليات المتحدة
ً
مقارنة بـ %56س���نة  .2007يعود جزء من هذا التحسن إلى الزيادة
في القوة الشرائية من حيث السلع المستوردة.

الهايتك أكثر من أداة اقتصادية
لي���س قطاع الهايتك في إس���رائيل أداة اقتصادية فقط بل هو
أداة سياس���ية ايضًا ،فهذا القطاع يعود على إسرائيل بمردودات
مالي���ة ،أمني���ة وسياس���ية كثيرة .تس���تغل إس���رائيل قدراتها
البرمجية ،تطورها وتفوقها في مجال الهايتك ً
عامة وفي السايبر
ً
خاص���ة ،لتبقى مص���درًا للتكنولوجيا لكاف���ة دول العالم ولتصبح
بن���كًا للمعلومات األمنية في المنطق���ة ،وذلك بهدف بناء عالقات
دبلوماس���ية متينة مع العدي���د من الدول المتقدم���ة والمتطورة
ولتغير المفاهيم المتبعة لممارس���ة النفوذ في العالقات الدولية
وبالتالي تس���تطيع إسرائيل أن تلعب دورًا أكبر بكثير من حجمها
في السياسة الدولية.
تعاملت بعض الدول العربية مع إس���رائيل نتيجة للتحوالت في
البني���ة األمنية اإلقليمية خالل الس���نوات األخي���رة ،هذا التطبيع
التكنولوج���ي م���ن قبل دول عربية هو ما تس���عى اليه إس���رائيل
لتحقيق هدفه���ا طويل األمد في بناء عالقات م���ع الدول العربية
دون التغيير من استراتيجياتها.
وفقًا لتقرير بنك إسرائيل الذي نشر في آذار  ،2018نسبة العرب
في إس���رائيل الذين يعملون في قطاع الهايتك ال يتعدى  %1من
مجمل العاملين في هذا القطاع ،وعدد الشركات العربية في مجال
الهايتك يكاد ال يذكر .نس���بة اندماج الطالب العرب الذين درسوا
المج���االت المتعلقة بمواضيع الهندس���ة التكنولوجية في قطاع
الهايتك قليل���ة بكثير من اليهود الذين درس���وا تلك المجاالت،
يعود ذلك ألس���باب عديدة تتعلق في نس���يج الحياة االجتماعي
والثقافي وايضًا للوضع السياس���ي للمجتمع الفلس���طيني داخل
إسرائيل ،وبالتالي ال يسارع أصحاب الشركات اليهودية لتوظيف
المهندس���ين او أصحاب الكفاءات م���ن العرب في قطاع الهايتك،
ً
فضال عن ظروف أخرى مثل اللغة ،مس���توى التعليم في المدارس
العربية والمواصالت.
يظهر ف���ي األع���وام األخيرة تع���اون بين ش���ركات تكنولوجيا
متقدمة إس���رائيلية وبين مهندسين فلس���طينيين من غزة ورام
الله وذلك لوجود قوى عامل���ة متعلمة وماهرة وغير مكلفة .فمثال
أقامت شركة  Mellanoxاإلس���رائيلية مركز مطورين في رام الله
س���نة  ،2010توظف الشركة اليوم أكثر من  100موظف فلسطيني،
أكثر م���ن  %20منهم ف���ي قطاع غزة ،متوس���ط أعم���ار العاملين
الفلس���طينيين هو  %75 ،25منهم من الرجال والبقية من النساء.
تشمل المجاالت التي يعمل فيها الموظفون الفلسطينيون اختبار
وتطوير البرمجيات واألجهزة .وبذلك تقوم بعض شركات الهايتك
اإلس���رائيلية باس���تغالل المخزون الكبير من العم���ال الموهوبين
الحاضر في الضفة وقطاع غزة لتلبية حاجة الس���وق اإلس���رائيلية
الت���ي يواجه نقصًا في القوى العاملة المتعلمة المهنية ،ولألجور
غير المكلفة نسبة لألجور في إسرائيل.

مساهمة قطاع الهايتك في رفع مستوى المعيشة
قطاع الهايتك في إس���رائيل مهم جدًا م���ن حيث كمية اإلنتاج
ومس���توى المدخول أكثر من أي قطاع محل���ي آخر .قطاع الهايتك
يس���اهم في زيادة النش���اط في جميع القطاعات القابلة للتداول،
منه���ا قطاع انت���اج المنتجات أو الخدمات الت���ي يمكن تصديرها
واس���تيرادها ،فتحسين االنتاج يزيد من إمكانية التصدير وبذلك
يزيد الطلب على الشيكل اإلسرائيلي مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته.
تؤدي الزي����ادة في الطلب العالمي على خدمات الهايتك التي
تتخصص فيها إس����رائيل ،إلى رفع أج����ور الموظفين من الفئة
المتعلم����ة المهني����ة وبالتال����ي الزيادة في ه����ذه االجور تؤدي
لزيادة األجور بش����كل غير مباشر لمعظم العاملين في االقتصاد
اإلسرائيلي ككل ،ويرجع ذلك إلى أن االرتفاع في القوة الشرائية
للعاملي����ن في قطاع الهايتك يؤدي إلى زيادة الطلب على بعض
المنتجات والخدمات التي ال يمكن استيرادها من الخارج وزيادة
سعرها .هذا الغالء ال يضر باأليدي العاملة األخرى ألن العائدات
س����تتدفق إلى جيوب العم����ال المحليين والرأس����ماليين الذين
ينتجونها أي للسوق المحلية.

التحديات الحالية
هن���اك العديد م���ن التحديات التي تواجه قط���اع الهايتك في
إسرائيل ومنها :بيئة عالمية شديدة التنافسية؛ صناعة متطورة
وس���ريعة التغير؛ تنوع المجاالت التكنولوجي���ة -حيث يتميز كل
قط���اع بخصائ���ص واحتياجات فري���دة؛ معظم مص���ادر التمويل
أجنبي���ة وبذلك فقطاع الهايتك في إس���رائيل عرض���ة للتقلبات
في األس���واق العالمية؛ تركيز التكنولوجيا المتقدمة اإلسرائيلية
ف���ي منطقة جغرافية ضيقة في هرتس���ليا وتل أبيب .جميع هذه
التحدي���ات تحتم على الحكومة إيجاد حلول ،بناء اس���تراتيجيات
وخطط لتعزيز االبتكار التكنولوج���ي في القطاعات المختلفة من
أجل المحافظة على رفع االقتصاد اإلسرائيلي.
كما ذكرنا س���ابقا ،س���اهم نمو قطاع الهايتك في إسرائيل في
زيادة مستوى المعيشة والناتج المحلي اإلجمالي في البالد وذلك
يعود لعدة أمور من بينها رأس المال البش���ري ،لكن اليوم لم يعد
يخلق هذا القطاع أماكن عمل ألش���خاص ليسوا باحثين ،تقنيين،
فيزيائيين أو مهندس���ين كما في الس���ابق ،وذلك بس���بب اعتماد

القطاع على المتعلمين من مجاالت علم الحاس���وب والهندسة في
السنين األخيرة .لهذا الس���بب نرى اليوم ان هذا القطاع يرفع من
مس���توى القوى العاملة ذات خلفي���ة اكاديمية في هذه المجاالت
والحاض���رة في مركز البالد فقط .هذه القضي���ة تثير التخوف من
أن يك���ون قطاع الهايتك محرك نمو مح���دودًا ،هذا إذا بقي محركًا
ً
للنمو أصال.
ّ
تش���ير تقارير عديدة إلى ان التغيير البني���وي الذي حدث في
الس���نوات األخيرة في الس���وق أدى إلى نق���ص متزايد في القوى
العامل���ة المتعلمة المهنية في قطاع الهايتك .وفقا لتقرير صدر
مؤخرا عن منظمة  IATIبالتعاون م���ع ،Startup Nation Central
صحيح للربع الثاني من سنة  ،2017ينقص السوق ما يقارب 13 -8
ألف يد عاملة مهنية .وفقا للتقرير ،العدد السنوي لأليدي العاملة
المتعلم���ة المهنية الجديدة التي يت���م تجنيدها أقل من نصف
النقص المتزايد .يذكر ان التقرير ال يش���مل الوظائف التي نقلت
للخارج بسبب صعوبة في التجنيد داخل إسرائيل ونتيجة لتكلفة
العام���ل الباهظة نس���بة لدول أخ���رى مثل الهند وش���رقي أوروبا.
نتيج���ة لذلك يتوقع ان يس���تمر نقص الق���وى العاملة المهنية
باالزدي���اد ،األمر الذي بإمكانه ان يحد ج���دا من إمكانيات نمو هذا
القطاع تحديدًا واالقتصاد اإلسرائيلي ً
عامة.
باإلضاف���ة إلى األضرار المباش���رة التي يس���ببها النقص الحاد
ف���ي القوى العاملة في قطاع الهايتك ،زي���ادة الطلب على العمال
بالرغم من النقص المتزايد س���وف ي���ؤدي لرفع ملحوظ في األجور
للعاملين في تلك المه���ن ،باألخص مع وجود حواجز عديدة تمنع
دخول بعض المجموعات مثل العرب ،النساء واليهود المتدينين،
دائرة الموظفين في قطاع الهايتك .فالمعاشات العالية لمجموعة
صغيرة التي ال تزيد عن  %8من جميع الوظائف في السوق ستؤدي
لزيادة الفجوات في المجتمع اإلسرائيلي.
قررت الحكومة اإلسرائيلية مؤخرًا تخفيض ضريبة الشركات على
شركات الهايتك التي تنقل الملكية الفكرية إلى إسرائيل إلى %12
لجميع الش����ركات و %6للش����ركات العالمية الكبيرة ،كما انخفضت
الضريبة على األرباح إلى  %4لجميع شركات الهايتك .هذه الخطوات
ته����دف إلى جذب ش����ركات أجنبية إضافية إلى إس����رائيل للحفاظ
عل����ى قيمتها في ه����ذا المجال .مع ذلك ،وعل����ى خلفية النقص في
القوى العاملة ،فإن التمييزات في الضرائب ليس����ت بالضرورة الحل
للتحديات القائمة ،فالخطوة المطلوبة هي استثمار إضافي من قبل
الحكومة في التعليم ودمج العرب والنساء في هذا القطاع.
ُيعتب���ر قط���اع الهايتك ف���ي األع���وام األخيرة عم���اد االقتصاد
اإلس���رائيلي فهو مهم جدًا من حيث مس���توى المعيش���ة ،كمية
اإلنتاج ،الصادرات ،التنافسية ،النمو ،جودة القوى العاملة وغيرها.
يرتكز قط���اع الهايتك بقس���مه األكبر على المعرف���ة في المجال
األمني ،التي يتم اكتسابها من الوحدات التكنولوجية في الجيش،
وتم تطويرها في الجامعات ومعاهد األبحاث على مدار الس���نوات.
 %8من العاملين في إسرائيل يعملون في قطاع الهايتك ،اذ بلغت
صادرات ه���ذا القطاع  45مليار دوالر في عام  ،2017حوالي  %45من
إجمالي الصادرات اإلسرائيلية ،أي أن  %8من العاملين في الهايتك
في إسرائيل مسؤولون عن تصدير  %45من إجمال الصادرات.
(*) باحث���ة فلس���طينية .خريجة حقوق وإدارة أعم���ال تخصص تمويل،
وعملت كمحامية ومحللة أعمال.
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ملف خاص :الجيش اإلسرائيلي ما بين تقليص االحتياط وزيادة تجنيد الشبان الحريديم

عدم تجنيد الحريديم في الجيش بالمستوى
المطلوب سيقود إسرائيل إلى إفالس اقتصادي!
*صيغ��ة مش��روع القان��ون التي يت��م إعداده��ا حاليًا تتس��اهل كثيرًا مع
الحريدي��م ،تطبيقًا لصفقات حزبية *عدم انخراط الحريديم في الجيش
بالمستوى المطلوب يعني عدم انخراطهم في سوق العمل *في العام
 2060س��يكون ثل��ث الس��كان من الحريدي��م (بمعنى  %43م��ن اليهود
وحدهم) وهذا سيزيد األعباء االقتصادية*
بقلم :ميراف أرلوزوروف(*)
قد يكون موشيه ليئون ،الذي انتخب في
األس���بوع الماضي لرئاس���ة بلدية القدس،
رئي���س البلدي���ة األكثر كلفة ف���ي تاريخ
الدول���ة .بحس���ب التقديرات ،ف���إن ليئون
قد يكون س���ببا في دهورة عش���رات آالف
العائ�ل�ات األخرى إلى ما تح���ت خط الفقر
حتى العام  ،2060وس���تكون نس���بة الفقر
بين الحريديم أعلى بنس���بة  %25مما هي
علي���ه الي���وم ( ،)%45والنم���و االقتصادي
للفرد س���يكون أقل بـ  %15من معدل النمو
الف���رد في هذه المرحل���ة ،والدين القومي
سيتضاعف تقريبا ثالث مرات ،ويصل إلى
 %170م���ن اجمالي النات���ج القومي ،وهذه
ذروة تعن���ي أن الدولة تس���ير بثبات نحو
اإلفالس.
إن مسؤولية ليئون في أن تكون إسرائيل
أقرب إلى اإلفالس نابعة من خياره ،أو عمليا،
م���ن الصفقة التي أبرمها م���ن أجل ضمان
انتخابه .ففي هذه الصفقة ،فإن الحريديم
س���يدعمون ليئون لرئاس���ة البلدية ،وفي
المقابل ،فإن ّ
عراب ليئون كي يصل لرئاسة
البلدية ،وزي���ر الدفاع أفيغ���دور ليبرمان،
سيخفف من صيغة قانون التجنيد الخاص
بش���بان الحريديم .وتطبيق هذه الصفقة
تم نفيها من قبل الطرفين.
لك���ن إن كانت صفقة كه���ذه أم ال ألجل
انتخ���اب ليئ���ون ،أو بس���بب الضغط على
رئيس الحكوم���ة بنيامي���ن نتنياهو لحل
قضي���ة تجني���د الحريديم ،عل���ى خلفية
التهدي���د بتقديم موع���د االنتخابات ،في
كل األحوال ف���إن مس���تقبل الدولة اليوم
مطروح على الطاولة .فإذا تم س���ن القانون
كم���ا هو ّ
بنصه الحرف���ي القائم اليوم ،فإن
كل التوقعات س���تكون رهيبة :ارتفاع حاد
في نسب الفقر ،وتوسع ظاهرة الالمساواة،
وضربة قاصمة للنمو االقتصادي ،وتدهور
الدي���ن العام إلس���رائيل ،إلى مس���تويات
تصل إلى حافة اإلف�ل�اس ،وكلها توقعات
من المتوقع أن تتم.
وهذه توقعات قس���م الخبير االقتصادي
الرئيسي في وزارة المالية ،في حال بقيت
نس���ب تش���غيل الحريديم ،ومس���تويات
تحصيله���م العلم���ي العال���ي ،عل���ى م���ا
ه���ي اليوم .ف���ي هذه الحالة ،وألن نس���بة
الحريدي���م بين الجمهور م���ن المتوقع أن
تتضاعف ثالث مرات ،م���ن  %11اليوم إلى
 %32ف���ي العام  ،2060ف���إن هذا يعني أن
ثلث جمهور إس���رائيل س���يكون جمهورا
عاطال عن العمل ،وال يتعلم علوما عامة ،وال
يعمل .ودولة إس���رائيل ليس بإمكانها أن
تصمد وتبقى في سيناريو كهذا.
واآلن تقف إس���رائيل عند المفترق الذي
ستتخذ فيه القرار ،بشأن ما إذا ستصل إلى
الع���ام  2060كدولة مفلس���ة ،أو دولة ذات
نمو اقتصادي وازده���ار .واألبحاث الجارية
في اللجنة الخاصة لصياغة قانون التجنيد،
برئاس���ة النائب عن ح���زب الليكود دافيد
أمس���الم ،هي التي س���تقرر بهذا الشأن،
ألن هن���اك عالقة وثيقة ج���دا بين تجنيد
الحريدي���م في الجي���ش ،وبي���ن دمجهم
في س���وق العم���ل .والتنازل ع���ن التجنيد
التدريج���ي التصاع���دي ،والتن���ازل ع���ن
العقوبات التي س���تفرض على من يرفض
التجند ،يعن���ي التنازل عن دمج الحريديم
في س���وق العمل ،وهذا من شأنه أن يدفن
مستقبل دولة إسرائيل.
إن اقتراح قانون التجنيد ،الذي يس���تند
إلى مس���ار حل وس���ط ،صاغه الجيش في
محاول���ة إلرضاء السياس���يين ،وم���ا يزال
ينج���ح في تجنيد بضع���ة حريديم ،ما زال
مرشحا ،كما يبدو ،لتخفيف صيغته ،خالل
مداوالت اللجنة .فمنذ البداية حدد الجيش
أهدافا للتجنيد ،وهي ليس���ت بمستويات
عالية متوخاة ،بل أقل من معدالت التكاثر
الطبيعي للحريديم الس���نوية .وليس هذا
فقط ،بل إن الجيش وض���ع أنظمة عقوبات
خفيف���ة متس���اهلة ،في حال ل���م تتحقق
أهداف التجنيد ،مث���ل تقليص ميزانيات
المعاه���د الديني���ة ،ما يعن���ي أن التأثير
عل���ى معهد دين���ي عين���ي ال يتجه طالبه
إلى الجيش سيكون هامشيا .ويضاف إلى
ه���ذا خطيئة أخرى ،أن اقت���راح الجيش لن
يكون بهذا القدر ،الذي سيجعل الحريديم
يتوجهون إلى سوق العمل.
إن المعادل���ة القائلة «إن من ال يتجه إلى
الجيش ،لن يتجه إلى س���وق العمل» ،هي
معادلة علمانية ،وول���دت في رحم «قانون

طال» ،في محاولة لمعاقبة الحريديم الذين
ال يتجن���دون .ولكن من عوق���ب عمليا هم
الجمهور العلماني ،الذي يمول اليوم %11
من جمهور إسرائيل ،الذين ال يخدمون في
الجي���ش ،وال ينخرطون في س���وق العمل.
ونحن ربينا الحريديم عل���ى حياة البطالة،
والجلوس ف���ي المعاهد الديني���ة ،وبهذا
عاقبنا أنفسنا مرتين :ال يوجد تجنيد فعلي
ف���ي الجيش ،وأيضا مس���تقبل إس���رائيل
االقتص���ادي ماث���ل أمام أخط���ار االنهيار،
بس���بب ثقافة عدم العمل ،المنتشرة لدى
جمهور سيصبح قريبا ثلث السكان.
ّ
الهدامة ،التي
يجب إنهاء هذه المعادلة
تهدف إلى تش���ويش ضمير العلمانيين،
بمقولة« :لم نتن���ازل عن تجنيد الحريديم
في الجي���ش ،وجبينا منهم ثمن���ا» .وبدال
منه���ا ،يجب وضع صياغات واضحة وملزمة
أكثر .فف���ي صيغة القانون المتداولة اآلن،
ف���إن عمر اإلعفاء من الجي���ش ،هو  24عاما،
وم���ن ال يتجند قب���ل هذا العمر ،س���يبقى
محتج���زا في المعهد الدين���ي ،وفقط بعد
هذا العمر ،سيتجه للتعليم ولالنخراط في
سوق العمل.
وهذه الصيغة تعني الحفاظ على الوضع
القائم ،بمعنى اإلبقاء على نس���بة انخراط
الرجال الحريديم في س���وق العمل بحوالي
 ،%50وه���ي نس���بة ف���ي تراجع مس���تمر.
ولغرض المقارنة ،فإن نسبة انخراط الرجال
اليهود من غير الحريديم في سوق العمل
هي  .%88وفي وضع كهذا ُيطرح الس���ؤال:
من هم الرجال الحريديم الذين سينخرطون
في هذا الجيل في س���وق العمل ،في حين
أن مؤهالته���م وإنتاجياته���م منخفضة
بشكل خاص؟.
وكم���ا ذكر ،فإن إس���رائيل به���ذا تدفن
مس���تقبلها االقتصادي ،بسبب خلق رابط
بين عدم الخدمة العسكرية ،وعدم االنخراط
في العم���ل ،ثم بثمن باخس مضحك .ففي
تحليل أج���راه يوحنان بالس���نر ،ود .غلعاد
مآلخ ،والبروفس���ور عميح���اي كوهين ،في
المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية ،تبين أن
الدولة تحبس  14أل���ف رجل من الحريديم
في معاهد دينية في أعمار  22إلى  24عاما،
فق���ط من أج���ل أن تربح تجنيد  417ش���ابا
منهم سنويا ،وهو مطابق لعدد الحريديم
المجندي���ن ف���ي الع���ام  ،2017ف���ي أعمار
 22إل���ى  24عاما .وما من ش���ك في أننا أمام
سياس���ة المعة :فمن أجل تجنيد  417شابا،
ندفن مستقبل دولة بأكملها.
إن الصفق���ة الحزبي���ة ،إن كان���ت صفقة
على مس���توى انتخابات بلدية القدس ،أو
صفق���ة لخدمة مصالح بنيامي���ن نتنياهو
الشخصية والحزبية ،س���تجعل المداوالت
ح���ول قان���ون التجنيد مكثفة وس���ريعة،
دون أن يجري فحص انعكاس���ات الصيغة
النهائية للقانون على المدى البعيد .فمنذ
اآلن يبدو أن الصيغة النهائية س���تتضمن
تخفيفات في أه���داف التجنيد العددية
س���نويا ،استنادا لعرض الجيش ،الذي كان
ً
ً
متساهال أصال.
وم���ا تبق���ى حت���ى اآلن ،هو عل���ى األقل،
االس���تمرار في الكفاح من أجل انقاذ سوق
العمل المس���تقبلية :بفس���ح المجال أمام
الحريديم ليتعلموا مواضيع دراسية عامة،
كس���ائر المجتمع ،من أجل أن يكونوا على
األقل مؤهلين لالنخراط في س���وق العمل،
وأن ال يب���دأوا تعلم األحرف اإلنكليزية في
عمر  24عاما.
إن من يرفعون راية توزيع متساو للعبء
يعارضون جعل اإلعفاء من الجيش قبل عمر
 ،24ألنهم يعتبرون هذا مكافأة للحريديم
المتهربين من الخدمة العس���كرية .وهذا
توجه خاطئ من ثالثة جوانب :األول ،هو أن
الحريديم يحبس���ون أنفسهم أربع سنوات
ف���ي المعاهد الدينية ،وه���ذا عقاب كاف.
وثاني���ا ،أنه من المفضل معاقبة الحريديم
بدرج���ة أقل ،لكن من أجل إنقاذ مس���تقبل
إس���رائيل االقتص���ادي .وثالث���ا ،وربما هو
األهم ،هو أنه يوجد تقدير سائد بأن زيادة
أعداد الحريديم في س���وق العمل ،سيعود
بالفائدة على الجي���ش ،فكلما انخرطوا في
العمل أكثر ،ف���إن معارضة انخراطهم في
الخدمة العسكرية ستكون أقل.
وطالم���ا أن الحدي���ث عن مس���تقبل إس���رائيل
االقتصادي ،فمن المجدي المحاولة أكثر لتحسين
صيغة القانون قبل أن يتم إقراره نهائيا.
(*) محللة اقتصادية إس���رائيلية .ترجمة بتصرف عن
«ذي ماركر».

جيش االحتالل :محاوالت مستمرة لتقليص االعتماد على القوى البشرية.

بسبب التطور التكنولوجي:

الجيش اإلسرائيلي يستغني عن  %83من عمل جيش االحتياط!
*أيام عمل جيش االحتياط في العام  2004كانت حوالي  10ماليين يوم ،وفي العام  2017أقل من 9ر 1مليون يوم
*الحاجة إلى جنود احتياط أقل انعكست في تراجع أعدادهم في الحروب األخيرة *الجيش لم يعرض في تقاريره
المالية توفير مليارات الدوالرات من تقليص الصرف على جيش االحتياط!*
كش���ف تقرير إس���رائيلي جديد ع���ن أن الجيش
اإلس���رائيلي اس���تغنى في الس���نوات األخيرة عن
القسم األعظم من جيش االحتياط.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن���ه منذ العام 2004
وحتى العام  ،2017انخفضت أيام االحتياط بنس���بة
 .%83وهذه إحصائيات تظهر بش���كل استثنائي،
إذ أن حج���م جي���ش االحتياط ،وإحصائي���ات القوى
البشرية في الجيش ،تبقى ضمن األسرار العسكرية.
كم���ا يش���ير التقرير ،ال���ذي نش���رته صحيفة «ذي
مارك���ر» االقتصادي���ة ،إلى أن التغيرات ليس���ت فقط
في الجانب الكمي ،ب���ل أيضا في الجانب الديمغرافي
الجيش .والسؤال األبرز الذي يطرحه التقرير هو :لماذا
لم ينعكس االنخفاض الح���اد في الصرف على جيش
االحتي���اط على ميزانية الجيش ،ال���ذي يطالب قادته
برفعها سنويا ،وهي حاليا في حدود  20مليار دوالر؟.
وتقتب���س صحيف���ة «ذي ماركر» جن���دي احتياط
( 40عام���ا) قائال «إنه في الس���نوات األخيرة توقفنا
عن االنش���غال ف���ي عمليات ميدانية ،كم���ا أن أيام
التدريب ّقلت .وحينما تلتقي بالزمالء ّ
مرة كل عامين
إلى ثالث���ة ،فإن العالقة تضعف .إن سياس���ة إلغاء
نش���اطات االحتياطات أضرت بالتالحم العس���كري
بين الجنود .لقد طلبت نقلي إلى مهمة عسكرية ،ال
احتمال فيها لدعوتي لالحتياط في أي ّ
مرة».
وتق���ول الصحيفة إن حالة هذا الجندي تعكس ما
يجري ف���ي خدمة االحتياط في الس���نوات األخيرة،
خاصة بع���د أن قدم مس���ؤول ش���كاوى الجنود في
األس���ابيع األخي���رة تقري���را خطيرا ح���ول جاهزية
الجن���ود للقتال ،وحذر من تقليص القوى البش���رية
ف���ي الجيش النظامي في الجيش .ويتحدث التقرير
عن الجي���ش كوحدة واحدة ،بمعنى عن الجيش���ين
النظامي واالحتياط كوحدة واحدة .إال أن في الجيش
ثالثة أش���كال تشغيل ،ولكل منها خاصية :الجيش
النظامي ،وجي���ش االحتياط ،ومواطنون يعملون في
الجيش في وظائف ليست عسكرية.
وبحسب التقرير ،فإنه منذ العام  2004وحتى العام
الماض���ي  ،2017تغير وجه الجيش من ناحية القوى
البش���رية .فقد هبط عدد أيام االحتياط في الجيش
ككل بنس���بة  .%83وفي فترة رئيس هيئة األركان
الحال���ي غادي أيزنكوت ،أي من���ذ العام  2015وحتى
اآلن ،فإن ع���دد المواطنين (المدنيين) العاملين في
الجي���ش ،بمعنى االحتياط ،تقل���ص بنحو  100ألف
شخص.
ويق����ول التقرير إن هذه المعطي����ات تعكس ذروة
توجه في الجيش ،لتخفيض كلفة تشغيل االحتياط،
وق����رر أصحابه أن هناك حاجة إلى أي����ام احتياط أقل
بكثي����ر مما كان ف����ي الماضي ،خاصة ف����ي ظل تطور
التقنية العالية ،التي تتغلغل في نشاط الجيش في
جميع المجاالت .كذلك ف����إن تعديل قانون االحتياط
ال����ذي دخل إلى حي����ز التنفيذ في الع����ام  ،2008كان
يهدف إلى ّ
تمدن حياة المواطنين ،وأن تكون الخدمة
في الجي����ش بالحد األدنى المطلوب .بكلمات أخرى لم

يذكرها تقرير الصحيفة ،الس����عي لتخفيف مستوى
عسكرة المجتمع اإلسرائيلي ،وفق منظورهم.
ويتبين من المعطيات ،أنه في حين كان عدد أيام
االحتي���اط في العام  ،2004حوال���ي  10ماليين يوم،
فإنه في العام  ،2017انخفض العدد إلى 9ر 1مليون
يوم فقط .ويش���ير تقرير الصحيف���ة إلى أن العدد
اإلجمالي ألي���ام االحتياط في الجي���ش يبقى عادة
سريا ،ضمن األسرار العس���كرية ،ويتم تحديد أيام
االحتياط ل���كل عام ،أو لكل فت���رة معينة ،بناء على
تقديرات قي���ادة األركان ،وبقرار ص���ادر عن رئيس
األركان.
لكن ما هو معروف ،حس���ب التقرير ،أن من يخدم
ف���ي االحتياط هم نس���بة هامش���ية مم���ن ينهون
الخدمة العس���كرية اإللزامي���ة .ويتبين أن فقط %5
ممن ينهون الخدمة اإللزامية يؤدون خدمة احتياط،
 20يوما س���نويا ،في الس���نوات الثالث األولى ،بعد
انتهاء خدمتهم اإللزامية .في حين أن نس���بة أعلى
ّ
المس���رحين ،يؤدون خدمة احتياط أليام
من الجنود
معدودة سنويا.
كذلك ّ
تبي���ن أنه في حين أنه حت���ى العام 2008
كان���ت  %50من أي���ام االحتي���اط للجن���دي الواحد
تخص���ص للتدريب���ات ،ف���إن النس���بة ارتفعت إلى
 %70في هذه المرحلة ،وهذا مؤش���ر لالستغناء عن
انخراط جنود االحتياط ف���ي العمل الجاري للجيش.
م���ا يعني أن هذا االنخفاض كبير من ناحية عددية،
ولكن س���يكون أكبر من حيث النس���بة المئوية ،إذا
أخذنا بعين االعتبار زي���ادة أعداد الجنود مع تقدم
الس���نين ،وزيادة عدد الس���كان ومعها التحديات.
وتقول «ذي ماركر» إن هذا االنخفاض الحاد جدا في
عدد أي���ام االحتياط ،ينعكس تلقائي���ا في الجانب
المال���ي ،فكلفة يوم االحتياط الواحد تصل إلى 500
ش���يكل ( 136دوالرا ،وف���ق معدل الص���رف الحالي:
68ر 3شيكل للدوالر) .والقسم األكبر من هذا المبلغ،
تدفعه مؤسس���ة الضمان االجتماعي ،التي تتلقى
بالمقابل ميزانيات من وزارة الدفاع.
وهذا يعني أنه في العام  2017وحده ،جرى توفير
ما يزي���د عن  4مليارات ش���يكل (087ر1مليار دوالر)
مقارنة عما كان في الع���ام  ،2004وإذا كان الحديث
عن عام واحد توفير في الصرف بهذا القدر ،فإن هذا
ّ
يعني أن الجيش وفر عش���رات مليارات الش���يكالت
عل���ى مر الس���نين ،وحس���ب «ذي مارك���ر» ،فإن هذا
التوفير لم يت���م اإلفصاح عنه ،بل إن الجيش واصل
طلب المزيد من الميزانيات.
ويش���ار إلى أن ميزانية وزارة الدف���اع التي عمليا
تصرف كلها على الجيش ،ستصل في العام المقبل
 ،2019وفق التقديرات ،إلى حوالي  74مليار ش���يكل،
ما يعادل أكث���ر بقليل عن  20مليار دوالر ،وهذا بعد
أن تحص���ل على زيادة مخططة ،لم���رة واحدة ،بأقل
من  10مليارات ش���يكل (71ر 2مليار دوالر) .لكن في
السنوات األخيرة ،لم تقل ميزانية وزارة الدفاع في
أي ع���ام عن العام الذي س���بقه ،إذ تصبح اإلضافات،

التي مصدرها ابتالع فائض ميزانيات باقي الوزارات
واحتياطي الحكومة السنوي ،شبه ثابتة في ميزانية
الجيش ،لتمويل صفقات ومش���اريع التس���لح هذا.
ويشار هنا إلى أن هذه الميزانية تشمل 8ر 3مليار
دوالر ،هي الدعم العس���كري الس���نوي من الواليات
المتحدة األميركية.
كذل���ك يقول التقرير إن هن���اك جانبًا ديمغرافيًا
في التغيرات الحاصلة في وحدات جيش االحتياط.
وم���ن أب���رز ه���ذه المتغي���رات االرتف���اع الحاد في
نس���بة أبناء التيار الديني الصهيوني ،وهو التيار
السياس���ي اليميني المتطرف المهيمن على أجواء
المس���توطنات في الضف���ة المحتل���ة ،وأيضا على
الحكومة الحالية بشكل خاص .كذلك هناك ارتفاع
ملحوظ في خدمة االحتياط لدى الشابات المجندات،
فف���ي حين كان���ت النس���اء  %9من إجمال���ي جنود
االحتي���اط في العام  ،2007فإن نس���بتهن ارتفعت
إلى  %17في اآلونة األخيرة.
واالس���تغناء عن جيش االحتي���اط يتضح أكثر في
المعطي���ات بش���أن تجنده���م في حروب الس���نوات
األخيرة .فمثال ،ف���ي الحرب العدوانية على لبنان في
الع���ام  ،2006تم تجنيد  90ألف جندي احتياط .وفي
ذات السنة ،في الحرب التي سبقت بشهر على قطاع
غزة ،تم تجنيد  70ألف جندي .لكن في العدوان الذي
جرى عل���ى قطاع غزة ،في نهاية  ،2008ومطلع ،2009
تم تجنيد  60ألف جندي .أما في العدوان الذي شنه
جي���ش االحتالل في العام  ،2014فق���د تم تجنيد 10
آالف جن���دي احتي���اط ،رغم أن الع���دوان األخير هذا
شمل أيضا توغال بريا ،كالحروب التي سبقته.
ويقول تقرير «ذي ماركر» إن تقلص تجنيد جيش
االحتياط يعكس التطورات التي ش���هدها الجيش
في السنوات األخيرة.
ويقول العميد احتياط شوكي بن عنات ،الذي شغل
منصب قائد جيش االحتياط من العام  2008وحتى
العام  ،2013إن التطورات الحاصلة في الجيش ،على
صعي���د تطور اآللة العس���كرية ،كما ه���و الحال في
جيوش العالم ،يؤدي إلى االستغناء أكثر عن القوى
البش���رية« ،باتت هناك حاجة أقل للجندي البسيط،
الذي يحمل على كتفه الكاتيوشا» .ويضيف «حاليا،
فإن المجاالت التي تقود الجيش هي عالم السايبر،
والح���رب الدقيقة (التقني���ات العالية) التي تحتاج
إلى أعداد جنود أقل».
ويق���ول بن عنات إن متطلب���ات مؤهالت وجاهزية
الجنود بات���ت مختلفة عن ذي قب���ل ،فاليوم هناك
حاج���ة أكبر للخبرات ف���ي التقني���ات العالية ،مثل
الطيارين .وهذه مؤه�ل�ات مطلوبة أكثر من الجيش
النظام���ي .وه���ذا ألن أيام تدريب جن���ود االحتياط
مح���دودة ،وباإلم���كان تدريبهم لمهم���ات عينية
مح���دودة ،كون الجن���دي ليس مرتبط���ا كل الوقت
بالجيش ،وهذه تدريبات تحت���اج إلى تواصل أكبر،
مع العمل الجاري للجيش .كما أنه حس���ب بن عنات
فإن جندي االحتي���اط ليس بإمكانه أن يكون مواكبا

للتطورات التقنية المتسارعة في الجيش.
ويق���ول بن عن���ات «عمليا ،فإن كل جهاز النش���اط
األمن���ي العادي يلقى على جن���ود الخدمة اإللزامية،
وه���م يقومون بهذه المهمات ف���ي جميع المناطق،
بما فيها الضفة المحتلة .وألسباب معينة ،ال يريدون
تشغيل جنود االحتياط» في الضفة .كذلك ظهر أمر
االستغناء عن جيش االحتياط في مرتفعات الجوالن
الس���ورية المحتلة ،عند خط وقف إطالق النار ،وأيضا
عند الحدود قبالة لبنان .ويستدل من أقوال بن عنات
أن ضب���اط الوحدات الميدانية طلبوا عدم تش���غيل
جنود االحتياط في هذه المناطق الحساسة عسكريا.

انعكاسات سلبية
ويق���ول تقرير «ذي ماركر» إنه بالرغم من الجوانب
المالية اإليجابية في مسألة تقليص أيام االحتياط،
وأيضا من الناحية االجتماعي���ة ،فإن لتقليص أيام
االحتياط انعكاس���ات عل���ى طبيعة عم���ل الجيش
ميدانيا ،فمثال ،حس���ب الصحيفة ،لدى التعامل مع
الجمه���ور المدني ،فإن تعامل جن���دي بالغ ابن 30
عاما مختلف عن تعامل جندي في الخدمة اإللزامية
اب���ن  18عاما .والقصد هنا واض���ح ،وهو التعامل مع
الجمهور الفلس���طيني بالذات في الضفة المحتلة،
التي ينتش���ر فيها جيش االحتالل .كذلك حس���ب
الصحيفة ،فإن جهاز جيش االحتالل كان على مدى
السنين الجما للمستوى السياسي ،بمعنى الحكومة،
لئال يدخل في مغامرات عسكرية زائدة ال لزوم لها.
ويقول عضو الكنيست ،عضو لجنة الخارجية واألمن،
عوفر ش����يلح ،من حزب «يوجد مس����تقبل» المعارض،
للصحيفة ،إن تقليص أيام االحتياط هو «أمر إيجابي
كليا من ناحية اقتصادية ،وأيضا من ناحية عملياتية.
لكن في ذات الوقت هو أمر إشكالي ،من ناحية مقولة
«جيش الش����عب» .وهذا ألن أي����ام االحتياط تتقلص،
لك����ن في المقابل ،ف����إن حجم العملي����ات ال تتقلص.
كذلك فإن أعداد أيام االحتياط القليلة ،بات يخدمها
عدد جنود أقل ،مقارنة مع الماضي».
وتابع شيلح قائال «إننا بتنازلنا عن جنود االحتياط،
نتن���ازل ع���ن قدرات وع���ن نضوج .فصحي���ح أنه في
وقت ما بات علينا إعادة حس���اباتنا في تفعيل جهاز
عسكري ذي كلفة باهظة جدا ،إال أنني اقترح أن نتبع
النموذج البريطاني ،الذي فيه اعتماد أكبر على جيش
االحتياط ،من الجيش النظامي الدائم .فمثال الجيش
البريطاني يضم  112ألف جن���دي ،منهم  82ألفا في
الجيش النظامي ،و 30ألف���ا من االحتياط .بمعنى أن
جيش االحتياط في الجيش البريطاني هو جزء ثابت
من قدرات الجيش العام ،وذلك بقصد أن يكون جيش
االحتي���اط جزءا من الجيش النظام���ي العام ،ويحظى
الجنود فيه بامتيازات اقتصادية ،بشكل نسبي ،من
تلك التي تصرف على الجيش النظامي الدائم».
وتختم صحيفة «ذي ماركر» تقريرها مشيرة إلى أن
الجيش عمل على تقليص حجم جيش االحتياط دون
أن يفحص بعمق عمل جهاز جيش االحتياط ككل.
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ضعف حضور األحزاب وزيادة التمثيل النسائي :أبرز نتائج انتخابات السلطات المحلية العربية في الداخل
ُ
*إسرائيل تحاول ألول مرة إجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرى هضبة الجوالن وتمنى بالفشل*
أشارت أغلبية التحليالت اإلس���رائيلية إلى أن نتائج انتخابات
الس���لطات المحلية في إس���رائيل ،التي جرت يوم  30تش���رين
ّ
األول  ،2018دلت بش���كل عام على ضع���ف حضور األحزاب ،خالفًا
لالنتخابات الس���ابقة ،التي جرت ع���ام  ،2013وأظهرت في حينه
أن حزبي الليكود والعمل ال يزاالن القوة األساس���ية في السلطات
المحلية ،وأنه أصبح للحزبين الجديدين آنذاك« ،يوجد مستقبل»
و»البيت اليهودي» ،موطئ قدم في السلطات المحلية .كذلك فإن
حزب شاس حقق نجاحات في تلك االنتخابات.
وينطب���ق ضع���ف حضور األح���زاب عل���ى الس���لطات المحلية
اليهودي���ة ،لكنه ينطبق أكث���ر فأكثر على الس���لطات المحلية
ّ
تس���جل تقدمًا كبيرًا لألحزاب العربية في هذه
العربية ،التي لم
االنتخاب���ات ،بينما س���طع نجم مرش���حي الحمائل والمرش���حين
المستقلين.
ّ
وج���رت االنتخاب���ات المحلية ف���ي  250بلدية ومجلس���ًا محليًا
ومجلس���ًا إقليمي���ًا ،وزادت نس���بة التصوي���ت ب���ـ 10بالمئة عن
االنتخابات الس���ابقة في عام  ،2013وتجاوزت نس���بة التصويت
القطرية  56بالمئة.،
ووصلت نسبة التصويت في المدن والبلدات العربية إلى ،%80
فيما يقدر عدد أصحاب حق االقتراع فيها بنحو  750ألف شخص.
وبالنس���بة إلى االنتخابات في المدن الكبرى فاز برئاسة بلدية
القدس ف���ي الجولة الثانية ،التي جرت يوم  13تش���رين الثاني
الحالي موش���يه ليئون ،المدعوم من طرف اليهود الحريديم ومن
طرف كل من رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ،وزير الدفاع أفيغدور
ليبرمان ،ورئيس حزب ش���اس ،وزير الداخلي���ة أرييه درعي ،على
عوف���ر بركوفيتش ،مرش���ح الق���وى العلمانية .وقد ُمني مرش���ح
الليكود المدعوم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،وهو وزير
شؤون القدس زئيف إلكين ،بهزيمة كبيرة ولم يتمكن من حصد
أكثر من  19بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة األولى.
وتجري الجول���ة الثانية في الس���لطات المحلية التي يفش���ل
المرش���حون فيها في الوصول الى نسبة الحسم ،وهي  40بالمئة
من أصوات المقترعين.
وفي تل أبيب فش���ل نائب رئيس بلدية تل أبيب آس���اف زمير
ف���ي التغلب على رئيس البلدي���ة رون خولدائي ،الذي فاز مجددًا
برئاسة البلدية.
وكانت مفاج���أة االنتخابات في مدينة حيفا حيث فازت عينات
كاليش -روتم على رئيس البلدية يونا ياهف ،الذي يش���غل هذا
المنصب منذ  15عامًا .وس���تكون كاليش -روتم أول امرأة تشغل
منص���ب رئيس���ة البلدية في إح���دى المدن الث�ل�اث الكبرى في
إس���رائيل .وكانت لجنة االنتخابات ألغت ترشيح كاليش -روتم،
لكنها نجح���ت عن طريق المحكمة العليا باس���تعادة حقها في
الترشح.
وفاز عدد كبير من المرش���حين الجدد برئاس���ة سلطات محلية،
علم���ا أنه في المعارك االنتخابية الس���ابقة ،وكذلك وفقا ألبحاث
أجري���ت في هذا الخصوص ،فإن الميل لدى الجمهور هو انتخاب
رؤساء بلديات لوالية أخرى.

قــــراءة

أبرز نتائج االنتخابات في السلطات المحلية العربية
تميزت انتخابات السلطات المحلية في المدن والقرى العربية،
كم���ا هي الحال في جميع المعارك االنتخابية الس���ابقة ،بارتفاع
نس���بة التصويت ،والتي وصلت إلى نحو  80بالمئة وفي عدد من
البلدات تجاوزت  90بالمئة أيضًا.
وج���رت أبرز معركة انتخابية في مدين���ة الناصرة ،أكبر مدينة
عربية ،حيث تمكن المرش���ح المس���تقل علي سالم ،المدعوم من
ط���رف الحركة اإلس�ل�امية ،من الف���وز بوالية أخ���رى بعد أن هزم
منافسه رجل األعمال وليد العفيفي ،الذي توافقت على ترشيحه
معظم األح���زاب األخرى في المدينة ،وذلك بف���ارق نحو  13ألف
صوت .كم���ا تمكنت قائمته للعضوية من الف���وز بأغلبية مقاعد
المجلس البلدي.
ّ
ُيش���ار إلى أن س�ل�ام تمكن في االنتخابات السابقة من إطاحة
رئي���س بلدية الناص���رة ،المهندس رامز جرايس���ي ،من الجبهة
الديمقراطية ،التي تتولى إدارة البلدية منذ العام .1975
وكانت قائمة الجبه���ة قد أعلنت غداة تلك االنتخابات عن فوز
مرش���حها ،جرايسي ،برئاس���ة البلدية ،لكن بعد س���اعات قليلة
أعلن خصمه س�ل�ام عن فوزه هو برئاس���ة البلدية .ووفقا للنتائج
الرس���مية فإن الفارق في األصوات التي حصل عليها جرايس���ي
وس�ل�ام هو  22صوتا فقط لصالح األخير .لكن الجبهة أعلنت أنها
ستستأنف على هذه النتائج ،بادعاء أنه تم التالعب فيها ،فيما
رفض سالم هذا االدعاء وأعلن أنه أصبح رئيس البلدية.
وعلي س�ل�ام هو رج���ل أعمال م���ن الناصرة ،وبرز في الس���احة
السياس���ية المحلي���ة بعد ترش���حه ضم���ن قائم���ة الجبهة في
انتخابات العام  .1993وتولى مناص���ب رفيعة في البلدية ،خالل
ال���دورات الثالث الماضية قبل أن يصبح رئيس���ًا للبلدية ،كنائب
رئي���س البلدية بص���ورة جزئية ،ثم كنائب لرئي���س البلدية ،ثم
كقائم بأعمال رئيس البلدية خ�ل�ال الدورة قبل الماضية .ودبت
خالف���ات بين قيادة الجبهة في الناصرة وس�ل�ام في الس���نوات
األخيرة ،وتس���ربت هذه الخالفات إلى وس���ائل اإلع�ل�ام العربية
المحلية .وعلى ما يبدو فإن قيادة جبهة الناصرة رفضت ترش���يح
س�ل�ام لرئاس���ة البلدية ،األمر الذي دفع األخير إلى االنشقاق عن
الجبهة وخوض االنتخابات بشكل مستقل.
وفي مدينة ش���فاعمرو فاز برئاس���ة البلدية المرشح المستقل
عرسان ياس���ين (وهو رئيس بلدية س���ابق) على رئيس البلدية
الحال���ي أمين عنبتاوي ،الذي س���بق أن تغلب في انتخابات 2013
على المرش���ح ال���ذي تدعمه الجبه���ة ورئيس البلدية الس���ابق،
ناهض خازم.
وفاز مرش���حو الجبهة في عدة أماكن أبرزها سخنين ،حيث فاز
د .صف���وت أبو ّريا على رئيس البلدية الحالي مازن غنايم ،وعرابة،
حيث فاز عمر ّ
نصار ،رئيس البلدية الس���ابق الذي خس���ر منصبه
خالل انتخابات  ،2013وكفر ياسيف ،حيث فاز شادي شويري على
رئيس المجلس المحلي الحالي عوني توما.
في المقابل خس���رت الجبهة رئاسة المجلس المحلي في يافة
الناص���رة لصالح مرش���ح التجمع ماهر خليلية ،ف���ي حين أنه في

انتخابات  2013كان الفوز الرئيس ،الواضح والوحيد ،للجبهة هو
لمرشحها في قرية يافة الناصرة عمران كنانة.

زيادة التمثيل النسائي
ودل���ت نتائج االنتخاب���ات على فوز  18ام���رأة ،وزيادة التمثيل
النسائي بشكل الفت.
وتميزت هذه االنتخابات بظهور عدة قوائم نسوية ومرشحات
ف���ي قوائم عامة لم ينحصر ترش���حهن على قوائ���م حزبية كما
كان في األعوام الس���ابقة ،لكن رغم ذلك يبقى التمثيل النسائي
ضئيال جدا إذ وصل عدد النساء إلى  18امرأة في عضوية السلطات
المحلية من أصل أكثر من  700عضو في هذه السلطات.
قائمة أس���ماء الفائ���زات بالعضوي���ة في الس���لطات المحلية
العربية :فداء ش���حادة – اللد؛ بيسان طه -قيس  -جديدة المكر؛
آمنة ذياب – طمرة؛ عائش���ة نجار – عرابة؛ شهيرة شلبي  -حيفا؛
آمال شحادة – الناصرة؛ سامية أبو الرب – الناصرة؛ فاتن أبو ناجي
– الناصرة؛ أس���ماء ريان – كفر برا؛ عري���ن حريكة – مجد الكروم؛
فتحية مقاري خطيب – كفر كنا؛ د .نهى بدر – المغار؛ فوز عثمان
عبيد – عبلين؛ ريم أس���دي – دير األس���د؛ سميرة عزام – عسفيا؛
عائش���ة مرس���ي  -عكا؛ بروين عزب -محاميد  -كفر قرع؛ س���هيلة
ارشيد -ضو – الرامة.
وعمل���ت جمعيت���ا «كيان» و»نس���اء ضد العن���ف» وغيرهما من
الجمعيات النس���وية ضمن حمالت خاصة ف���ي المجتمع العربي،
منذ نحو عام ،على ضمان تمثيل النس���اء وقضاياهن على أجندة
انتخابات العمل البلدي.
وكانت «كيان» قد أطلقت حملة خاصة وموس���عة ،تحت عنوان
«دورك» ،هدفها تعزيز حضور ومش���اركة النس���اء العربيات في
ِ
ّ
ّ
ودفعهن للمشاركة والترشح في انتخابات السلطات
الحيز العام،
ّ
المحلية.
ّ
كما عمل ائتالف «صوتك ّ
قوة» المشكل من  11جمعية حقوقية
ِ
ونس���وية ،على زيادة تمثيل النس���اء وقضاياهن في انتخابات
الس���لطات المحلية  2018من خ�ل�ال حملة قطري���ة تحت عنوان
«بتحسبها غير» تهدف لتسليط الضوء على القدرات والكفاءات
النس���ائية التي أثبت���ت قدراتها في مجاالت مختلفة ،وبش���كل
خاص في الس���لطات المحلية وأماكن صنع الق���رار في البلديات
والمجالس المحلية.

القدس الشرقية والجوالن
أكدت وسائل إعالم إسرائيلية أنه كان هناك التزام شبه كامل
من جانب السكان الفلس���طينيين في القدس الشرقية المحتلة
بالدعوة إلى مقاطعة االنتخابات البلدية في المدينة ،وإلى رفض
منح الشرعية لالحتالل.
وأقام عدد من س���كان قرية مجدل ش���مس في هضبة الجوالن،
ف���ي ي���وم االنتخابات ،تظاه���رة صاخب���ة احتجاجًا عل���ى إجراء
انتخابات للس���لطات المحلية في قرى الجوالن .ورفع المشتركون
في التظاهرة األعالم الس���ورية وأعالم الطائف���ة الدرزية وطالبوا

انتخابات السلطات المحلية العربية في الداخل :تمثيل نسائي افضل.

بإلغ���اء التصويت .وأكد عدد من المتظاهرين أن االش���تراك في
االنتخاب���ات يعتبر اعترافًا بالس���يادة اإلس���رائيلية على هضبة
الجوالن وخيانة للش���عب الس���وري .كما أقام المتظاهرون خيمة
اعتصام احتجاجية لمنع إجراء االنتخابات.
وحاولت قوات كبيرة من الش���رطة تفريق المتظاهرين ،ما أدى
إلى اندالع اشتباكات بين الجانبين.
وهذا هو ثاني احتجاج ألهالي مجدل ش���مس على االنتخابات
اإلسرائيلية في غضون الش���هر األخير ،حيث قام محتجون قبله
بنحو أسبوعين بإحراق مواد والفتات متعلقة باالنتخابات ،ورددوا
هتافات «هويتنا معروفة :عربية سورية» .وقال أحد رجال الدين
الدروز إن س���كان الهضب���ة يرفضون كليًا محاول���ة دمج الجوالن
بإسرائيل من خالل االنتخابات.
بم���وازاة ذلك قام المرش���حون لالنتخابات في قرية مس���عدة
بسحب ترش���يحهم بعد تعرضهم للتهديد بالمقاطعة الدينية
واالجتماعي���ة .وفي قري���ة بقعاثا تم إعالن اس���م رئيس جديد
للس���لطة المحلية بعد التوافق عليه م���ن جانب جميع األطراف.
وفي ضوء ه���ذا ّ
تقرر إجراء االنتخابات في مجدل ش���مس وعين
ُ
قيني���ا ،بينما ألغيت في بقعاثا ومس���عدة .وفي الس���ابق قامت

إسرائيل بتعيين رؤساء السلطات المحلية في هذه القرى.
وكان���ت وزارة الخارجية الس���ورية أرس���لت مؤخ���رًا برقية إلى
الس���كرتير العام لألمم المتحدة ورئيس مجل���س األمن الدولي
احتج���ت فيها على قيام إس���رائيل بإجراء انتخابات للس���لطات
المحلية ف���ي القرى الدرزية ف���ي هضبة الج���والن ،بالتزامن مع
انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل.
وأشارت البرقية إلى أن إسرائيل تحاول تهويد هضبة الجوالن
ّ
وتطبيق القانون اإلسرائيلي عليها عبر إجراء غير شرعي يتمثل
بانتخابات الس���لطات المحلية .وأكدت أن س���ورية ستعمل على
ً
ً
إعادة الجوالن عاجال أم آجال بكل السبل والوسائل المتاحة.
وهذه هي أول م���رة منذ حرب حزيران  1967تحاول إس���رائيل
فيها إجراء انتخابات للسلطات المحلية في القرى الدرزية األربع
في هضبة الجوالن ،وهي مجدل ش���مس وبقعاثا ومسعدة وعين
قينيا.
وكانت إس���رائيل ضمت هضبة الج���والن إليها في العام ،1981
في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي .وفي إثر اندالع الحرب
األهلية في س���ورية العام  2011تدعو إسرائيل المجتمع الدولي
إلى االعتراف بسيادتها في الجوالن.

كيف يعمل اللوبي الصهيوني في أوساط الرأي العام وصناع القرار في بريطانيا؟

(*) اسم الكتاب« :اللوبي الصهيوني والرأي العام في بريطانيا -النفوذ والتأثير»
(*) اسم المؤلف :الدكتور َّنواف التميمي
(*) إصدار :الدار العربية للعلوم ناشرون ،ومركز الجزيرة للدراسات ،تشرين األول 2016م
(*) عدد الصفحات206 :

بقلم :أمين خالد دراوشة
يعمل الدكتور نواف التميمي في لندن كباحث متخصص في
الشؤون السياس���ية البريطانية ،وحصل على شهادة الدكتوراة
من جامعة غرب لندن وكانت أطروحته عن االتصال المؤسساتي،
وهو نشيط في الصحافة العربية الصادرة في لندن منذ ربع قرن،
وأصله من قرية النبي صالح قضاء رام الله.
يتناول التميمي في كتابه هذا قضية هامة وشائكة ،فعبر 206
صفحات يدخل في عمق المؤسسات والمنظمات الصهيونية في
بريطانيا ،ويوضح آلية عملها ،ومدى تأثيرها.
الكتاب صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ،ومركز الجزيرة
للدراسات في تشرين األول 2016م.
قس���م التميم���ي كتابه إلى مقدمة وس���بعة فص���ول ،وختمه
بخالصات وتوصيات.
في مقدمته ّ
يبين اهتمام الحركة الصهيونية المبكر بأهمية
منظم���ات الضغط والدعاية السياس���ية في التأثي���ر على الرأي
الع���ام ،وكذلك الس���عي الحثيث للحصول عل���ى تأييد بريطانيا
بصفتها الدولة العظم���ى بذلك الوقت والمهيمنة على األوضاع
في فلسطين.
وي���ورد آراء الكثير من قادة الحرك���ة الصهيونية الذين تنبهوا
ألهمية اإلعالم ودوره في إنش���اء وطن قومي لليهود في فلسطين.
فديفيد ب���ن غوريون قال« :لقد أقام اإلع�ل�ام دولتنا على الخارطة،
واستطاع أن يتحرك للحصول على مشروعيتها الدولية ،وتكريس
جدارة وجودها ،قبل أن تصبح حقيقة واقعة على األرض»( .ص .)10
أما يهوش���فاط هركابي ،ال���ذي تقلد منصب مستش���ار األمن
القومي في سبعينيات القرن الماضي ،فإنه يؤكد على الدور الذي
ً
لعبه اإلعالم في السابق ،ودوره الذي ال ينتهي في التأثير ،قائال:
«لقد كان الرواد ُيعطون أهمية مضافة لإلعالم ووسائل االتصال،
باعتبارها المرتكزات والمداميك للمش���روع الصهيوني ،ولذا ما
زلنا نعمل بوسائل إعالمنا الكفؤة والمرتكزة على أيديولوجيتنا
في الرأي العام وعرض قضيتنا العادلة على العالم» (ص .)9
أما ع���ن الدور البريطاني المحوري في تقديم الدعم الالمحدود
للحرك���ة الصهيوني���ة ،ومحاولة الحصول عل���ى أكبر دعم ممكن
منها ،فقد اهتم هرتس���ل بها ألنها كانت مركز الثقل العالمي،
وألنها س���تتفهم أهداف الحركة الصهيونية وتساعدها ألنها
تحك���م ما وراء البحار .ولقد تغلغل���ت المنظمات الصهيونية في
األوس���اط البريطانية ونجحت في تش���كيل جماعات ضغط أثرت
على السياس���ة الرس���مية وعلى المزاج الش���عبي لعقود طويلة

وم���ا زالت تنجح ف���ي الحفاظ على الدع���م البريطاني رغم تغيير
الحكومات ،ومهما كانت الظروف ،وكأن دعم الحركة الصهيونية
من أواليات الحكومات البريطانية.

جماعات الضغط والدعاية السياسية
تحاول التشكيالت السياسية واالقتصادية والنقابية التأثير
َّ
على سياس���ات الدول ،من خالل الضغط على ُصناع القرار والرأي
الع���ام لتحقيق المكاس���ب المعنوية والمادية له���ا ،أو اجتناب
مخاطر تضر بمصالحها ،ويطلق على جماعات الضغط أو المصالح
لف���ظ اللوبي ،ويعني باللغ���ة العربية «الرده���ة أو ُّ
الرواق» ،ذلك
َّ
يتجولون ف���ي ردهات
أن ممثل���ي جماع���ات الضغط «غالبًا م���ا
ُ َّ
المؤسسات الحكومية والتش���ريعية ،حيث يلتقون صناع القرار
ويحاولون التأثير عليهم» (ص .)19
وتس���تخدم جماعات الضغ���ط الكثير من الوس���ائل واألدوات
في عملها ومن أهمها الدبلوماس���ية العام���ة والعالقات العامة
وتوظي���ف الدعاية لتمرير خطاباتها وإح���داث التأثير المطلوب
على الجمهور المستهدف.
ورأت الحرك���ة الصهيوني���ة أن قيام دولة إس���رائيل زادت من
أهمية الدعاية واإلعالم ،ومهمتهما مس���تمرة وتتطور حس���ب
احتياج���ات الدولة ،وما زالت تعمل على تدعيم الخطاب الدعائي
ووسائل اإلعالم باإلمكانيات الهائلة التي تناسب المرحلة.
واس���تفادت الحركة الصهيونية في بناء جهازها الدعائي من
النظري���ات العلمية في عل���م االجتماع والنفس ،واقتبس���ت من
تجربة الدعاية الماركسية زمن االتحاد السوفييتي السابق.
ومن أجل حش���د ال���رأي الع���ام العالمي لدعم مش���روعها في
فلس���طين ،وفرت كل اإلمكانيات المادية والبش���رية والتقنية،
وهدفت إل���ى «تحويل ال���رأي العام العالمي م���ن مجرد جمهور
متعاطف إلى قوى ضغط على مراكز القرار السياسي» (ص .)39
وارتكزت الدعاية الصهيونية على أن وجود إس���رائيل حقيقة
تاريخي���ة ،وأنها تحقيق لوع���د إلهي ،وأنها دولة تس���عى إلى
الس�ل�ام والتعاون م���ع محيطها العربي المع���ادي غير أن العرب
ال يقبل���ون بحق إس���رائيل بالحياة .كما تهت���م الدعاية بإظهار
إس���رائيل كدولة ديمقراطية وحيدة في الش���رق األوسط ،وأنها
دولة صغيرة تعيش في بحر من العداء والدكتاتورية.
وأفلحت إسرائيل في إيجاد داعمين لها في البرلمان البريطاني،
له���م تأثير كبير في قيادة السياس���ة البريطانية ،وقال الكاتب
س���تيورات ليتلود إن لليهود والمتصهينين تأثيرًا «يتضاعف
كثيرًا مع العالقات السرية لقادة حزب المحافظين وحزب العمال

مع اللوبي المؤيد إلسرائيل» (ص .)61
واس���تطاعت إس���رائيل إنش���اء الكثير من المنظمات العلنية
والس���رية الت���ي تهدف إل���ى الدفاع عن إس���رائيل وتحس���ين
صورتها ،وربح الرأي الع���ام البريطاني ،ومحاربة اآلراء المعارضة
إلس���رائيل وتحطيمها .ومن أش���هر المنظم���ات «مجلس ممثلي
اليه���ود البريطانيي���ن» و»المرك���ز البريطان���ي -اإلس���رائيلي
لالتص���ال واألبح���اث» .وهناك الحمالت مثل :حمل���ة «نحن نؤمن
ْ
بإس���رائيل» وحملة ِ«قف معنا» وغيرها الكثير .وهناك العشرات
من المؤسس���ات الصحافية والتلفزيونية التي اس���تطاع المال
اليهودي الوصول إليها والس���يطرة عليه���ا ،والنفوذ الكبير في
المؤسسة العامة البريطانية «بي بي سي» ال يخفى على أحد.
وال تكتفي منظمات اللوبي الناش���طة في بريطانيا بأس���اليب
التعبئ���ة والترغيب الس���تمالة ال���رأي العام ،بل إنه���ا تلجأ إلى
أساليب الترهيب ،التي «تتراوح بين تشويه السمعة« -االغتيال
المعنوي» -مرورًا بكل أش���كال الضغط المادي والنفس���ي ،الذي
يس���تهدف الجماعات واألح���زاب واألفراد الذي���ن تصدر عنهم
مواقف أو تصرف���ات غير مؤيدة إلس���رائيل أو تنتقدها أو ُت ِّ
عبر
صراحة عن تأييد الشعب الفلسطيني» (ص .)121
في الفصل السادس يتطرق التميمي إلى القضية الفلسطينية
واتجاه���ات الرأي العام البريطاني ،فمن���ذ وعد بلفور 1917م وحتى
بداية األلفية الجديدة اتسمت العالقة بالدعم والتأييد الالمحدود
م���ن قبل الحكومات المتعاقبة ،ومش���اعر اإلعج���اب والتعاطف من
قب���ل الجمهور البريطاني ،إال أن العقود القليلة الماضية ش���هدت
عدم رضا على الس���لوكيات اإلس���رائيلية بش���كل طفي���ف ،وازداد
هذا الش���عور قوة نتيجة االعتداءات اإلس���رائيلية المتكررة على
الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وارتكاب الجرائم بحق الش���عبين
الفلس���طيني واللبنان���ي .وكان الندالع االنتفاضات الفلس���طينية
من قب���ل الش���عب األعزل ومحاولة إس���رائيل كس���رها بواس���طة
القوة والعنف ،وانطالق عملية الس�ل�ام ،أن غي���رت في الرأي العام
البريطاني ،فق���د اعترف العالم بمنظم���ة التحرير كممثل لحقوق
الشعب الفلس���طيني ،وكان لفشل مفاوضات الس�ل�ام ،واستمرار
االعتداءات على الش���عب الفلس���طيني أن حصل ميل إلى الحقوق
الفلس���طينية من قبل ال���رأي العام العالم���ي ،واألوروبي خصوصًا،
فكانت المواقف «أكثر وضوحًا وصراحة في اتجاه مناصرة الحقوق
ّ
المضرة
الفلسطينية ومناهضة السياسات اإلسرائيلية العدوانية
بالجهود الرامية إلى تحقيق السالم في المنطقة» (ص  .)141وهذا
ظهر في العديد من اس���تطالعات الرأي الت���ي كانت نتيجتها أن
الشعوب في أوروبا تحمل إسرائيل مسؤولية العنف في المنطقة،
ففي استطالع جرى عام  2002وأجرته مؤسسة «مكافحة التشهير»
اليهودية ،قال  %38من المستطلعين األوروبيين إنهم يعتقدون
«أن معاملة إس���رائيل للفلسطينيين تشبه س���لوك نظام الفصل
العنصري في جنوب إفريقيا» (ص .)142

ُّ
التحول في الرأي العام البريطاني
مظاهر

ُّ
التحول في الرأي الع���ام البريطاني في ثالثة
وتجلت مظاه���ر

ُّ
وتوسع حركة
مستويات رئيس���ية ،وهي :اتجاهات الرأي العام،
مقاطعة إسرائيل التي ازدادت خاصة في الجامعات البريطانية،
وكذلك االعتراف غير الملزم من قب���ل البرلمان البريطاني بدولة
فلسطين.
وفي الفصل األخي���ر يناقش الباحث العوامل التي تؤثر إيجابا
في الرأي العام البريطاني ،وكذلك العوامل المؤثرة سلبا.
أما بالنس���بة للحكوم���ة البريطانية ،فقبل وق���ت قريب ،طالب
الرئي���س الفلس���طيني محمود عب���اس بريطاني���ا باالعتذار عن
وعد بلفور ،الذي تس���بب بقتل وجرح وس���جن وتش���ريد ماليين
الفلس���طينين ،واالعتراف بالدولة الفلسطينية ،وكان رد رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن هذا «موضوع تاريخي» وال يمكن
االعتذار عنه ،ولم تكتف بذلك بل عاقبت الس���لطة الفلسطينية
بإجراءات مستفزة ،فقد رفضت السلطات البريطانية «منح تأشيرة
دخول للرئيس الجديد لبعثة منظمة التحرير الفلس���طينية في
بريطانيا ،مع االس���تمرار برفض االعتراف بالدولة الفلسطينية،
ورفض رفع درجة التمثيل الفلس���طيني في لندن إلى س���فارة»
(نواف التميمي :صلف بريطاني .مقالة منش���ورة بتاريخ  12أيار
 2017في موقع العربي الجديد).
وبلغت الوقاحة برئيس���ة الوزراء حدا ال يطاق ،عندما عبرت عن
فخرها «بدور بريطانيا في إيجاد إس���رائيل» (المرجع الس���ابق)،
واحتفالها بالذكرى المئوية لوعد بلف���ور ،والحكومة البريطانية
نموذج صلف ووقح للتنكر لحقوق الش���عب الفلس���طيني ،ولوال
وج���ود اللوبي الصهيوني وتعمقه في كل مؤسس���ات الدولة ما
أقدمت ماي على هكذا تصرفات ،فهي تعرف مقدار تأثير اللوبي
الصهيوني ،وتعرف أنه يس���تطيع أن يس���اعدها في الفوز في
االنتخابات القادمة.
إن حكوم���ة بريطانيا س���تبقى الحليف ال���ذي ال يغير مواقفه
أبدًا تجاه إس���رائيل ،والموق���ف المناهض لحق تقرير الش���عب
الفلس���طيني ،وإن بدا أن الش���عب البريطاني ومن خالل وس���ائل
اإلعالم الحديثة التي ال س���يطرة حكومية عليها أصبح يعرف أن
هناك ش���عبًا مظلومًا يمارس عليه أبش���ع أنواع العنف بمساعدة
كبيرة من حكومته ،فقد «دأبت وسائل اإلعالم الغربية التقليدية
على غسل أدمغة الرأي العام بـ»الرواية اإلسرائيلية» بكل ما فيها
من دعاية س���وداء وأكاذيب وتضليل ،دون االكت���راث بـ»الرواية
الفلس���طينية» بكل ما فيها من تش���ريد واحتالل وظلم وضحايا»
(ص  .)175فقد ولت س���نوات سيطرة الش���بكات اإلعالمية الكبرى
مثل «بي بي س���ي» و «فوك���س نيوز» وغيره���ا ،فالمواطن الغربي
يس���تقبل األخبار والصور مباش���رة عبر األجه���زة الخليوية ،ومن
مواقع التواصل االجتماعي دون تشويه وتزييف .وأصبح المواطن
البريطان���ي والغربي عام���ة فاعال ومتفاعال ،ينش���ر الصور ويعبر
ع���ن آرائه ومواقفه دون وس���يط ،إال أن هناك العديد من العوامل
السلبية التي تؤثر على الرأي العام البريطاني ،نذكر منها :تنامي
قوة اللوبي الصهيوني وضعف خصومه ،وظهور حركات اإلسالم
السياسي المتطرفة ووهم مفاوضات السالم وغيرها.
ويوص���ي الباح���ث التميمي في نهاية دراس���ته باس���تغالل

تح���رر الرأي العام البريطاني من هيمن���ة الدعاية الصهيونية،
واس���تثمار المناخ اإليجابي بتقديم رواية فلس���طينية تستند
إل���ى الحقائق التي تدحض المزاعم الصهيونية .واالس���تفادة
القصوى من شبكات التواصل االجتماعي واالنترنت في مخاطبة
الجيل الش���اب ال���ذي يبني مواقف���ه من خالل اإلع�ل�ام الرقمي
الجديد ،والعمل على «وضع اس���تراتيجية مواجهة ،تأخذ بعين
االعتبار التح���والت االجتماعية واالقتصادي���ة واإلعالمية التي
ش���هدتها المجتمع���ات الغربي���ة» (ص  .)193وك���ذاك تقديم
الدعم لجهود حركة المقاطعة العالمية ( )BDSالتي استقطبت
شرائح واس���عة من الرأي العام البريطاني ،وخاصة في األوساط
األكاديمية.
ونأخذ على الباحث ع���دم االنتباه في تكرار بعض أقوال قادة
الصهيوني���ة في المقدمة (ص  )10-9وفي بداية الفصل الثاني
(ص  ،)38وكذل���ك في الفص���ل الثاني -المبح���ث األول  -حيث
تناول منظم���ات اللوبي الصهيوني ف���ي بريطانيا دون ترتيب
تاريخي ،فجاءت األفكار حولها غير منظمة.
لكن يبقى أن نقول إنها دراس���ة قيمة ،تس���د النقص الكبير
حول الموضوع ،فهي أول دراس���ة تتن���اول اللوبي الصهيوني
في بريطانيا بش���كل مفصل ،فلم يتم س���ابقًا س���بر غور اللوبي
الصهيوني في بريطانيا ،س���وى في منتصف سبعينيات القرن
الماض���ي من خالل قن���اة التلفزيون البريطاني���ة الرابعة ،التي
قدم���ت برنامجًا اس���تقصائيًا تناول اللوب���ي الصهيوني داخل
بريطاني���ا ،وما عدا ذلك كان���ت هناك مقاالت قليل���ة ،وتقارير
صحافية تطرقت إلى الموضوع بشكل مقتضب.
بن���اء على ذلك فهذا الكتاب مهم ،ويلبي حاجة ملحة لمعرفة
كيف يفكر العدو ،وكيفية وضع الخطط لمواجهته.
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مع المصادقة على محطات أساسية من القانون في الحكومة والكنيست اإلسرائيليين:

ّ
ُ
«الوالء في الثقافة» قص لأللسن التي تنطق بآراء مغايرة
ٌّ
وكم لألفواه التي تجاهر بحقائق ال تعجب المؤسسة الحاكمة!
كتب هشام نفاع:

إعان���ات مالية تقدمه���ا وزارة الثقافة والرياضة م���ن ميزانيتها إلى منظمات
ثقافية مارست نشاطات تش���تمل على أحد أو أكثر من األمور التالية المحددة
في اقتراح القانون :رفض وجود دولة إس���رائيل كدولة يهودية وديمقراطية،
التحريض على العنصرية والعنف واإلرهاب ،دعم نضال مس���لح أو عمل إرهابي
تقوم به دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل ،إحياء عيد استقالل
الدول���ة أو يوم قيام الدولة كيوم حداد ،القيام بعمل من ش���أنه إلحاق الضرر أو
المس بكرامة راية دولة إس���رائيل أو رمز من رموزها (النشاطات غير المدعومة
ماليا).
س���تطبق هذه «التس���وية» على المنظمات الثقافية بدال من التسوية العامة
المحددة في قانون أس���اس الميزانية وأن الصالحي���ة الممنوحة لوزير المالية
ّ
س���تخول إلى وزير الثقافة والرياضة وسيكون بمقدوره
بموجب نفس القانون،
ضمن الش���روط المحددة ف���ي اقتراح القانون تخفيض مبال���غ اإلعانات المالية
التي تتلقاها هذه المنظمات مقابل النش���اطات غير المدعومة وإذا وجد الوزير
من المناس���ب أن النشاطات غير المدعومة تش���كل قسما ملحوظا وجوهريا من
إجمالي نش���اطات المنظمة في ذلك العام ،فمن حقه تخفيض اإلعانات المالية
التي تس���تحقها المنظمة مقابل إجمالي نش���اطاتها في ذل���ك العام ،كليا أم
جزئيا   .
لقد جاء في مقدمة اقتراح القانون« :حس���ب اقت���راح القانون ،إذا وجد الوزير
أن منظمة ثقافية مارست نشاطا غير مدعوم أساسا ،وكانت المنظمة قد تلقت
الدعم المالي مقابل هذا النش���اط ،فس���يكون من حق الوزير تخفيض اإلعانات
َّ
المالي���ة التي تس���تحقها المنظمة المعينة في مقابل ذلك النش���اط .ويوضح
بأن���ه بموجب صالحية التخفيض يحق للوزير تخفيض كل مبلغ اإلعانة المالية
المدفوع إلى المنظمة مقابل ذلك النشاط كامال أو جزئيا».
ج����اء هذا القانون بعد أن رفع وزير المالية موش����يه كحل����ون اعتراضه على
تحويل صالحية ش����طب ميزانيات عن مؤسس����ات محددة بس����بب طروحاتها
وبالغاته����ا ورؤيتها ،من وزارة المالية ال����ى وزارة الثقافة .هذا علمًا بأن رفض
المستش����ار القانوني لوزارة المالية كان رفض  98ش����كوى تقدمت بها وزارة
الثقافة والرياضة ضد مؤسس����ات ثقافية عربية بزع����م خرق «قانون النكبة».
وهكذا ففي ش����هر آب الماضي ،أرس����لت ريغف رسالة ش����ديدة اللهجة إلى
كحلون ،اعتبرت فيها أن وزارته رفضت تطبيق القانون .كحلون وريغف أصدرا
بيانًا مشتركًا جاء فيه« :تم تقديم مشروع القانون المشترك كمذكرة وسوف
يت����م عرضه للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتش����ريع في تش����رين
األول».

خب����ا الجدل في حلقات الف����ن والثقافة المركزية اإلس����رائيلية حول قانون
«الوالء في الثقافة» بنفس الس����رعة التي اش����تعل بها ،وهي عادة جارية في
العديد من المضامير اإلسرائيلية العامة ،إذ ّ
تتبدل العناوين ومسائل السجال
بوتائر عالية ،ليظل المراقب أو المتلقي اإلعالمي متسائال عما إذا تم تلخيص
أي ش����يء .فالجدل في العادة يكون الحقًا على القرارات واألفعال السياس����ية
التي سرعان ما تتحول الى وقائع ناجزة ،فال يترك خطاب الفن والثقافة فيها
ُ
أث����ارًا تذكر .ربما يع����ود هذا الى حدة التقاطب الجاري في مركبات الش����رائح
ّ
والتدين
والنخب المهيمنة في إسرائيل ،إذ تواصل قوى اليمين واالستيطان
السياس����ي قضم المزيد من المس����احة تحت أقدام «الصهاينة العلمانيين»
ّ
التقدم مقابل خصومهم ش����خوص
الذي����ن يرغبون بتصوير نفس����هم كأهل
الظالم.
ّ
لكن هذه التقس���يمة تحتاج لتش���ريح وتمحيص للتأكد من صدقيتها ،وفي
ّ
يصح
نفس الس���ياقات التي يملؤه���ا الجدل الثنائي .وهنا بال���ذات وبالضبط،
التذكي���ر بأن م���ن تململوا م���ن قانون الوالء وقبل���ه قانون القومية وسلس���لة
طويلة م���ن القوانين التي ترتبط بعالقات قربى وثيق���ة بهما ،قد صمتوا على
ممارس���ات ومقوالت وحمالت ليس فقط أنها ال تختل���ف بجوهرها عن ظالمية
هذه القوانين ،ال بل كانت مقدمات لها وحمالت تسويقية مرافقة لها أو سابقة
له���ا .منها على س���بيل المثال الحملة الشرس���ة ضد حركة «لنكس���ر الصمت»
المؤلفة من ضباط وجنود إس���رائيليين سابقين قرروا كشف جرائم وانتهاكات
خالل أداء خدمتهم العس���كرية .وكذلك الهجمة التحريضية على مؤسس���ات
وجمعيات حقوق اإلنسان والتغيير االجتماعي ،التي تتلقى دعمًا من «صندوق
ّ
اس���رائيل الجديد» والذي تم تحويله الى فزاعة ،ألنها مؤسسات انتقدت شتى
السياسات :االحتالل ،العداء العنصري لالجئين والمهاجرين األفارقة .كل هذا
نشر الى السياسات المعادية بكل معنى الكلمة للمواطنين الفلسطينيين
ولم ِ
العرب!
إن صمت أطر ودوائر قريبة من أو محس���وبة على األحزاب التي تسمي نفسها
معارض���ة على ما س���لف ،رغم أنها عب���رت هنا وهناك ع���ن انتقادها لقوانين
الوالء ذات الرائحة الفاش���ية ،هو «صمت فاعل» لعب دورًا في استمرار التدهور
واالنحدار.
رئيس���ة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني قالت في مداخلة لها أمام
الكنيس���ت« :ال يوج���د ثقافة إذا س���يطرت الحكومة عليها ،وب���دال من الثقافة
س���نحصل على الدعاية» .هذا صحيح ولكن يس���أل الس���ؤال ع���ن الصمت على
الهجم���ات التحريضية المنظمة ضد م���ن قرروا التغريد خارج س���رب اإلجماع
الصهيوني ،أو التغريد بصوت مختلف حتى في داخله!

«مجموعة ممن لم يقرأوا القانون بصورة جدية
وال يفهمونه يحاولون تضليل الجمهور»!

صادقت الهيئة العامة للكنيس���ت ،مطلع تش���رين الثان���ي الجاري ،بالقراءة
األولى على» اقتراح قانون الثقافة والفنون (تعديل رقم  )2لس���نة  .»2018وهو
ما ُيع���رف بقانون الوالء في الثقافة .وقد أيد االقتراح  55عضو كنيس���ت فيما
عارضه  44عضوًا .وفقا لبيان نش���ره موقع الكنيس���ت :يقضي االقتراح بإضافة
تس���وية خاصة إلى قانون الثقافة والفنون حول ما يتعلق بتخفيض أو س���لب

عرض����ت وزيرة الثقافة والرياض����ة ميري ريغف االقت����راح وقالت« :منذ عام
 2011لم يطبق قانون النكبة ،ومن خ��ل�ال ِّ
َ
أضفيت الصبغة
مبرر حرية التعبير
القانونية على أي تعبير .وعلى الرغم من هذا القانون واصلت دولة إس����رائيل
العم����ل بصورة تلقائية وس����محت تحت ش����عارها بإقامة حف��ل�ات تكريمية،
ع����روض ،تمثيليات ومهرجانات س����ينمائية ،أش����ادت باإلرهابيين ومؤيدي
ً
األعمال اإلرهابية وحاولت تقويض وج����ود الدولة» .وواصلت زاعمة« :من على
ه����ذا المنبر أقول بص����ورة قاطعة أنه يحظر ترجمة حري����ة التعبير والملكية

«تخفيض أو سلب إعانات مالية تقدمها وزارة الثقافة إلى منظمات ثقافية»

ريغف ونتنياهو :حلف الديمغوجيا.

بصورة حرفية لتتحول إلى حرية التحريض وإعطاء مكافآت وجوائز تشجع كل
من يقوم بالعمل من أجل تقويض وجودن����ا .ال تدعوا أحدا يخادعكم باالدعاء
المتك����رر حول المس بحري����ة التعبير بهدف التصدي له����ذا القانون العادل
والمحق أمامنا .ال يوجد هنا أي مس بحرية التعبير والملكية ،وال يوجد هنا أي
نية من كم األفواه أو منع توجيه االنتقادات .هنا إش����ارة مرور بعنوان «توقف
تحريض أمامك» وهذا التحريض يمارس على حساب خزينة الدولة .مجموعة
قليلة جدا من الفنانات والفناني����ن الذين لم يقرأوا القانون بصورة جدية وال
يفهمونه يحاولون تضليل الجمهور ويس����تخدمون المنصة الفنية ألهداف
سياسية».

مرجعيات قانونية قليلة تعارض القانون
الترجم���ة العملية لهذا الكالم ،س���واء ال���ذي صرحت به ريغ���ف أو الذي
تضمنت���ه ديباجة اقتراح القانون ،هي أن من يروي رواية مختلفة عما حدث
ّ
مع���رض لعقوبات مالي���ة .إذا قررت هيئة
ف���ي هذه البالد ع���ام  ،1948فإنه
ثقافي���ة عربي���ة أو يهودية غير صهيوني���ة عقد نقاش أو ع���رض فيلم أو
إنتاج عمل مس���رحي أو دعمت بحثًا أو كتابًا يطرق م���ا جرى من باب النكبة،
وليس من باب االس���تقالل اإلسرائيلي ،فإن القانون ُ
سيطبق عليه ،سيصادر
من���ه ميزانيات ُيفترض أنها تق���دم للمواطنين ليس وفقًا آلرائهم بل وفقًا
لمواطنتهم وحقهم المدني.
الالفت أن المرجعية القانونية العليا في الكنيس���ت ترفض هذا القانون
وتؤك���د أنه إش���كالي ويفرض قي���ودًا على حري���ة التعبير .فالمستش���ار

القانوني للكنيس���ت ايال ينون قال في اجتم���اع للجنة التعليم والثقافة
والرياض���ة إنه «يمك���ن اعتبار ذل���ك (القانون) جزءا من ف���رض قيود على
حرية التعبير» ،وهو «يصطدم بعقبات دس���تورية كبيرة» .وتابع« :إن نظرة
فاحصة إلى تفاصيل التعديل والمفاهيم األساس���ية التي تس���تند إليه
تكشف عن وجود صعوبات دستورية كبيرة ،في رأيي ،تثير الشك حول ما
إذا كانت تس���تطيع اجتياز اختبارات التدقيق الدستوري .ومن المفترض
أن يكون الفنان والمبدع في بلد ديمقراطي صادقا مع نفس���ه وإنتاجه .من
غي���ر المفروض أن تسترش���د به اعتبارات الوالء للدول���ة .إن الفن في دولة
تحد ،ح���رج ومثير للخالف ،وغالبا ما يكون مثيرا
ديمقراطية بطبيعته هو ٍ
واس���تفزازيا ،وفي بعض األحيان ال يتم قبوله بشكل جيد من خالل اإلجماع
الذي يسعى إلى تقويضه».
موقف مشابه ّ
عبرت عنه نائبة المدعي العام ،دينا زيلبر ،التي قالت إن مشروع
ّ
القانون «يطرح صعوبات حقيقية» وصالحية السلطة التي يخول وزيرة الثقافة
إياها تنطوي على «رقابة انفرادية» .زيلبر كانت انتقدت سلس���لة التشريعات
الت���ي بادرت اليه���ا حكومة اليمين .ومما قالته« :هذه ليس���ت بأيام بس���يطة
وهي ال تجلب لنا قوانين جديدة فحس���ب بل جدال تصادميا ،وجرحًا وتش���ويهًا
لنس���يجنا االجتماعي ،ووضع عالمات وتصنيف – من معنا ومن ضدنا .فإذا كان
ّ
ّ
هناك شخص موال ،هناك إذًا شخص خائن» ،علقت بدقة!
المضاف الى ما س���بقهّ ،
بع���د التصريح األخير ُ
تعرضت هذه الموظفة لحملة
ش���عواء قادتها وزيرة العدل من حزب «البيت اليهودي» اليميني االستيطاني،
أييلت شاكيد ،التي طالبت بعزل زيلبر.

ّ
فاشية القانون من حيث مطلبه بالوالء للعقيدة الصهيونية
وموقفه المنغلق العدواني من رواية النكبة!

كان���ت النكبة وم���ا زالت مصدر خ���وف وأكثر داخ���ل دوائر صن���ع القرارات
والسياس���ات االس���رائيلية .ربما ألن الزعماء األوائل ظن���وا أن تلك صفحات قد
ُ
طويت لألبد مع اكتمال التهجير ثم االحتالل .لكن مع الوضوح القاطع للتمسك
الفلس���طيني بالرواي���ة وبالذاكرة ،صار مجرد ذكر النكب���ة مصدر تهديد .وفي
المؤسسة اإلس���رائيلية الحاكمة يتم التعامل مع هكذا «تهديد» بلغة اإلدانة
ثم التخوين ثم المالحقة بش���تى الس���بل .كل أطنان الكالم عن «الديمقراطية
الوحيدة في الشرق األوس���ط» ال تكفي إلخفاء حقيقة بسيطة :قانون الوالء في
الثقافة وما س���بقه من قوانين لفرض الوالء بل فرض الش���عور بالوالء بواسطة
التخويف ،هي ّ
ُ
لأللس���ن التي تنطق بآراء مغايرة وكم لألفواه التي تجاهر
قص
بحقائق ال تعجب المؤسسة الحاكمة .هذا نفي تام للحق في التعبير والتفكير
واالختالف .بانتفاء هذه يجب التس���اؤل جدي���ًا عما يبقى في الديمقراطية من
جوهر.
ّ
التس���رع أحيانًا في استخدام مفردة/مفهوم الفاشية
كذلك ،فعلى الرغم من
لوصف أحداث وس���يرورات تجري في إسرائيل ،فإن ترس���يخ «الوالء» كمفهوم
وكمف���ردة تمتد على عدد من القوانين والسياس���ات ،والمطالبة به في س���ياق
رواي���ة قومي���ة إيديولوجية ،بل وتجريم من ال يلتزم ب���ه ،هو مدخل خطير نحو
المس���لك الفاش���ي .فوفقًا ألدبيات العلوم السياس���ية يش���كل مفهوم الوالء
لألم���ة ،وتفضيله على مكانة الفرد والمواط���ن وحقه في االختالف والخروج عن
الس���رب ،أحد العناصر األساسية في الفكر والممارس���ة الفاشيين .والقوانين
التي تس���عى لفرض الوالء في إس���رائيل تقوم أوال وأخي���رًا على محاولة فرض
رواي���ة واحدة لتاريخ وحاضر هذه البالد ،وإخراج ما يخالفها ليس خارج اإلجماع
فحس���ب ،بل خارج القانون أيضًا .إن الموقف المنغلق والعدواني ّ
والرهابي من
النكبة الفلسطينية ،والسعي الدائم الى اغتيال الخطاب المرتبط بها ،والتلويح
بمعاقبة المتمس���كين به ،هو جزء من العقيدة التي ترى أن الوالء لألمة – وفي
ه���ذه الحالة الوالء للصهيونية – هو المح���ور الذي يجب أن ينظم كل ما حوله،
وهو يحمل خصائص فاشية واضحة بهذا المعنى.

إس���رائيل أن قانون الوالء في الثقافة «يهدف باألس���اس إلى تمكين س���لطة
األغلبية وفرض س���لطتها من خالل قمع نش���اطات وحرية تعبي���ر األقلية ،كما
في قانون النكبة ،وهو أمر غير دس���توري ومخالف لكل مواثيق حقوق اإلنسان
وينتهك الحقوق والحريات األساس���ية» .وعلى ضوء المصادقة بالقراءة األولى
عل���ى مش���روع قانون الوالء ف���ي الثقافة العنصري ،أرس���ل المركز رس���الة إلى
المستش���ارة القانونية ل���وزارة الثقافة والرياضة ،هداس فاربر ،والمستش���ار
القانوني للحكوم���ة ،أفيحاي مندلبليت ،ونائبته دين���ا زيلبر ،طالب فيها بمنع
المصادقة النهائية على مشروع القانون.
وجاء في الرسالة أن ذريعة «إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية»
تم التراجع عنها في الس���ابق ،في الصيغة النهائية لقانون أساس :الكنيست
(قانون اإلقصاء) ،ألنها فضفاضة وال يمكن تحديد كيفية اس���تعمالها ،وهذه
الذريعة عادت في هذا القانون ،ومن ش���أنها إتاحة إس���اءة اس���تغالل السلطة
السياسية التي تملكها األغلبية.
ّ
ّ
ّ
العربية فقد رأت ،عبر بيان له���ا ،في هذا القانون «جزءًا
جمعي���ة الثقافة
أما
ّ
من سلس���لة القوانين العنصرية التي تستهدف الفلس���طينيين في الداخل
ّ
ّ
القومية ،التي
عنصرية أخرى مثل قان���ون النكبة وقانون
وه���و مرتبط بقوانين
تس���تهدف جميعها المجتمع العربي الفلس���طيني في أراض���ي الـ 48ولغته
لاّ
ّ
وهويته ومكانته .إ أن القانون األخير يستهدف بشكل خاص العمل الثقافي
ّ
واإلبداعي ّ
ّ
وحرية التعبير عن الرأي خصوصًا فيما يتعلق باإلنتاج والنش���ر
الحر
ّ
ّ
ّ
ّ
األدبي الفني ف���ي قضايا تمس الهوية الوطنية والذاك���رة والرواية الجماعية
للفلس���طينيين في الداخ���ل كجزء من الش���عب الفلس���طيني» .ودعت إلى رد
ّ
ّ
والمؤسس���ات
والش���خصيات
جماعي على هذا القانون من خالل دعوة كل األطر
ّ
الثقافية الفاعلة في المجتمع العربي الفلس���طيني في الداخل للعمل بش���كل
ّ
ّ
ّ
موحد لمواجهة تداعيات ما يمكن أن يشكله هذا القانون على اإلنتاج الثقافي
ّ
المؤسسات والفاعلين الثقافيين
ومضمونه ،وبث حالة من الخوف في أوس���اط
بهدف تش���كيل حالة من ّ
الرقابة الذاتية والحد من اإلبداع واختيار المضامين
والسقف السياسي.

«تمكين لسلطة األغلبية وفرض سلطتها
من خالل قمع نشاطات وحرية تعبير األقلية»

«إخضاع عالم الثقافة ،اإلبداع والفن
إلى قرارات شعبوية واعتبارات جهات سياسية»

فيما يلي بعض الردود والمواقف التي أكدت حضور ما يمكن تسميته «إنكار
النكبة» في خلفيات القانون.
فق���د رأى مركز «عدال���ة» القانوني لحقوق األقلية العربية الفلس���طينية في

على صعيد آخر ،أرس���ل «منتدى مؤسس���ات الثقافة والفن في إسرائيل» عريضة
ّ
ّ
إلى أعضاء الكنيس���ت ض���د القانون .وقع نحو  2800فنان ،مفكر ،كاتب ،س���ينمائي،
وشخصيات أخرى من مجال الثقافة في إسرائيل من بينهم خمسة أشخاص حاصلون

على «جائزة إسرائيل» العريقة على العريضة التي تطالب بمنع سن القانون.
ّ
وجاء فيها« :نحن فنانون ومفكرون نناش���د الحكومة اإلسرائيلية والكنيست
ّ
بعدم س���ن قانون «الوالء في الثقافة» .إذا ُس���ن القانون ،يمكن سحب التمويل
الجماهيري ألي نش���اط ثقافي ،ألسباب سياس���ية ،ويمكن في إطاره أن يخضع
عال���م الثقافة اإلس���رائيلي ،اإلب���داع والفن ،إل���ى تحليالت سياس���ية ،قرارات
ش���عبوية ،واعتبارات جه���ات سياس���ية» .وتابعت الرس���الة« :يهدف تمويل
المش���اريع الثقافي���ة إلى ضمان إطار واس���ع من التفكير واإلب���داع ،لصالح كل
المجتمع اإلس���رائيلي ،والتي���ارات واآلراء المختلفة .له���ذا ،ال يجوز المصادقة
على القانون ،ويحظر الس���ماح ألية هيئة حاكمة اس���تخدام ميزانية الجمهور
لمنع التعبير الش���رعي عن اآلراء المختلفة في الحيز العام ،التي ال تتماشى مع
الهيئة الحاكمة».
كتبت صحيفة «هآرتس» في افتتاحية لها« :إن االدعاء المتش���ح بالس���ذاجة
والذي يقول ان هذا ليس مس���ا بحرية التعبير بل مجرد «منع تمويل» ،ناجم عن
التفكير وكأن ميزانيات الدولة هي الصندوق الصغير لوزراء الحكومة .فإذا أرادوا
– يمولون ،وإذا أرادوا – ال يمولون .وكل ذلك وفقا العتبارات سياس���ية ،ألن لهم
«حرية تمويل» .غير أن هذا ليس على هذا النحو .فتوزيع الميزانيات العامة في
الدولة الديمقراطية يتم وفق معايير متس���اوية بموجب القانون وليس حسب
معايير تسمح للوزير بتوزيع الميزانيات وفقا لفكره السياسي .إن حماية حرية
التعبير واإلبداع هي مهمة حرجة في مجال الثقافة .ومش���روع القانون يس���ير
بإس���رائيل نحو وضع يكون في���ه اإلبداع الذي يمجد الحكومة وسياس���تها هو
وحده ما يتلقى التمويل .هذا الوضع للفن المجند والتابع للنزوات السياس���ية
تتميز به أنظمة س���لطوية .لدى وزير المالية صالحية مشابهة« :قانون النكبة»
م���ن العام  .2011لكن ليس���ت الصالحية المقترحة اآلن فق���ط أكثر حدة بل إن
حقيقة انه يوجد منذ اآلن قانون ضار لم يس���بق أن اس���تخدم ليس���ت ذريعة
لتمرير قانون أكثر ض���ررا ،يمنح صالحيات محددة بالذات للوزيرة المس���ؤولة
عن الثقافة؛ وزيرة س���بق أن أعلنت عن نيتها اس���تخدامه تجاه أعمال إبداعية
فيه���ا انتقاد للجيش ،لالحتالل ،او حتى إذا كان فيها عري (مس على حد رأيها
بـ «يهودية الدولة»)».

«يرتبطون بشكل علني ودون خجل
مع المعسكر القومجي المتطرف وغير الليبرالي»!
كتبت عدنا هرئيل فيش���ر مقاال عنونته بـ :ال يوجد قانون «والء» في الثقافة.
وانتق���دت فيه أقالمًا ّروج���ت للقانون مثل محرر القس���م األدبي في «هآرتس»

رام الله ـ الماصيون  -عمارة ابن خلدون  -ص .ب1959 :
هاتف00970 – 2 – 2966201 :
فاكس00970 - 2 – 2966205 :

«مدار» :مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي ،تأسس عام  .2000يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة
موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

البريد اإللكتروني لـ «مدار»:
madar@madarcenter.org
موقع «مدار» اإللكتروني:
http://www.madarcenter.org

بني تس���يبر الذي كتب مقاال بعنوان «حرية الفن ليس���ت فوق كل ش���يء» زعم
فيه أنه من حق الدولة الدفاع عن نفس���ها مثلما يحق لمرأة الدفاع عن نفسها..
وتقول كاتبة المقال :خالفًا الدعاء تس���يبر ،ليس هناك في القانون الفرنس���ي
نظام مشابه لذلك المقترح في إس���رائيل اآلن .القانون الفرنسي من عام 2010
ين���ص على اعتب���ار إهانة العلم والش���عار مخالفة جنائي���ة .دول أخرى تعتبر
أيض���ًا أن إهانة العلم هي مخالفة جنائية ،وعدد من الدول يعتبر أن إهانة علم
دولة أخرى هو مخالفة جنائية .مخالفة مش���ابهة منصوص عليها في القانون
اإلس���رائيلي من العام  1949وشددت عقوبتها في  .2016بين هذه وبين مشروع
قانون «والء في الثقافة» ثمة فجوة كبيرة :القانون الفرنسي ال يعطي الصالحية
للوزي���ر أو أي جهة إدارية أخرى لفحص نش���اطات ثقافية وتقليص ميزانيات
مؤسسات ثقافية إذا وجد أنها أهانت العلم.
وهي تشدد على أن :األس���س المتضمنة في مشروع القانون تخلط بين تلك
ً
الت���ي يغطيها أص�ل�ا القضاء الجنائي في إس���رائيل وف���ي دول كثيرة أخرى،
وبين أسس ليس���ت كتلك ـ مثل االنشغال بـ «النكبة ونفي وجود الدولة كدولة
يهودية» .هذه األس���س تسمح لكل وزير بالمس بتمويل الفن الذي ال يروق له
بالمعنى السياسي :قضايا الدين والدولة ،و»عروض التعري» ،واهتمام تاريخي
بإقامة الدولة أو بمكانة مواطني إس���رائيل العرب ،ويمكن أن تعتبر ضمن هذا
التفسير أو ذاك كمس بالدولة بصفتها «دولة يهودية وديمقراطية» .وتختتم
قائلة إنه «من األفضل النظر للواقع بقلق ووقف القانون السيء».
في س���ياق أوسع ،تجدر اإلش���ارة الى ما كتبه المؤرخ ديمتري شومسكي في
«هآرتس» ،تحت العنوان« :عن اإلفالس القومي واألخالقي للصهيونية والدولة
اليهودية» .المقال ال يتطرق مباشرة الى قانون الوالء في الثقافة ،لكنه يحتوي
على رؤى تلقي الضوء على السيرورة التي أفضت الى مثل هذا القانون.
يكت���ب« :م���ن دون نفي الصف���ات القمعي���ة وغي���ر الديمقراطي���ة للتطلع
الصهيوني ما بعد تصريح بلفور ،بتحويل الفلس���طينيين من أغلبية الى أقلية
في وطنهم – فان صورة المس���تقبل السياسي التي وضعها صهاينة كثيرون
أمام أعينهم ،س���واء بخصوص أرض إسرائيل أو بخصوص شرق ووسط أوروبا ما
بع���د اإلمبراطوريات ،كانت ترتكز على حل���م الديمقراطية متعددة القوميات،
التي س���تحترم ،س���واء حقوق األقلية القومية للعرب ف���ي الدولة اليهودية أو
حق���وق األقلي���ة القومية لليهود في ال���دول غير اليهودي���ة» .ويجزم« :إن من
يتفاخ���رون بالحديث الي���وم باس���م الصهيونية والمصالح الحيوية للش���عب
اليهودي ،بنيامين نتنياهو ومعاونيه ،يرتبطون اليوم بشكل علني ودون خجل
مع المعسكر القومي المتطرف وغير الليبرالي».

هذا الملحق بدعم من
وزارة الثقافة الفلسطينية

