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كلمة في البـدايـة

مقاربة نقدية
فـي كـل إســرائيلي 
»مـسـتعـرب« صـغـيـر!

أزمة »شاس« 
واألرقام الضائعة!

عن النظرة اإلسرائيلية إلى اإلنسان 

»خطر وجودي«! العربي كـ

بقلم: أنطـوان شلحـت

تطالعون ف���ي الصفحة الثانية من ه���ذا العدد عرضًا 

تحليليًا ُمس���هبًا لبحث إس���رائيلّي جديد أعّده طاقم من 

ش���ر في كتاب 
ُ
»المعهد اإلس���رائيلي للديمقراطية« ون

يقع في 184 صفحة صدر عن المعهد في أوائل تش���رين 

الثان���ي الجاري تحت عنوان »ش���راكة محدودة الضمان � 

العرب واليهود في إسرائيل 2017«. 

ويش���ير البحث من ضمن أمور عديدة، إل���ى أن »التوتر 

بين العرب واليهود في إس���رائيل« يحتل المرتبة األولى 

في الئحة »التوترات االجتماعية في إس���رائيل«، وإلى أنه 

بينم���ا كان 47 بالمئة من الع���رب و50 بالمئة من اليهود 

يعتق���دون ف���ي الع���ام 2012 أن هذا التوتر ه���و األقوى 

واألكثر حدة في إسرائيل، ارتفعت نسبة هؤالء في العام 

2016 إلى 50 بالمئة بين العرب و 68 بالمئة بين اليهود. 

ك في فكرة 
ّ
ويتضح منه أيضًا أن المعس����كر الذي يشك

الدمج المتساوي للعرب في إسرائيل بل الُمعادي لها، هو 

المعسكر األكبر بصورة بّينة في صفوف مجموعة األكثرية 

اليهودي����ة، حت����ى بالمقارنة مع المعس����كر ال����ذي يبدي 

اس����تعدادا للتنازل عن مكانته التفضيلي����ة لصالح دمج 

الجمهور العربي في ش����ؤون الدولة والمجتمع على قاعدة 

المس����اواة، مع عدم التنازل في معظم الحاالت عن تعريف 

إسرائيل بأنها »الدولة القومية للشعب اليهودي«!

ومثلما ي���رد في نطاق عرض هذا البح���ث، فقد انطلق 

مع���دوه من نقطة، نفترض بأنها ُمس���بقة األدلجة، هي 

تحميل الس���كان العرب ونخبهم السياس���ية والفكرية 

مس���ؤولية تصاعد حّدة التوتر المذك���ور ارتباطًا بوقائع 

متع���ّددة، اختاروا أن يعي���دوا إلى األذه���ان من بينها 

ش���رت في منتصف 
ُ
وثائق التصور المس���تقبلي التي ن

العقد الفائت وعكست »مطلب األقلية العربية باالعتراف 

المؤسساتي الرس���مي بها كأقلية قومية أصالنية، إلى 

جانب المطالبة بالمشاركة الكاملة في السلطة«، وجزموا 

بأن »نشر هذه الوثائق عّمق التوتر بين العرب واليهود 

في إسرائيل وزاد من حدته«!. 

أش���ير إلى هذا كله ال في س���بيل التمهيد للتس���اجل 

معه، وإنما لعكس صورة عن األف���كار المقولبة الجاهزة 

 المواق���ف اإلس���رائيلية إزاء القضايا 
ّ

التي تحكم ج���ل

الفلسطينية والعربية.

وعلى هذه األفكار الُمتجذرة على نحو عميق في التربة 

اإلسرائيلية الرسمية والشعبية، يفتح الباحث والمترجم 

اإلسرائيلي يونتان مندل النار في سياق مقاربة نقدية 

جديدة نش���رها أخيرًا في كراسة »دليل العالم العربي« 

الت���ي صدرت في مناس���بة إقامة مع���رض خاص للفنان 

تامير تس���ادوك في متح���ف تل أبيب للفن���ون محوره 

»النظرة اإلس���رائيلية إلى العالم العرب���ي«، وقّدم فيها 

ق���راءة معمقة في وقائع ترّس���خ مفهوم »االس���تعراب« 

داخل المجتمع اإلس���رائيلي في شتى المستويات، وفي 

مقدمها المس���توى الثقاف���ي المؤدل���ج بالصهيونية، 

والمستوى األمني الذي ما يزال المسؤولون عنه يسعون 

لعسكرة كل مجاالت الحياة المدنية في إسرائيل )طالع 

ترجمة خاصة لها ص 7(. 

ويتوص���ل مندل إلى خالصة مثي���رة فحواها أن الذين 

يقدمون أنفس���هم بأنهم »يعرفون« العرب بشكل جّيد 

في إسرائيل، وال س���يما في وسائل اإلعالم، هم تحديدًا 

األكثر مس���اهمة في القضاء على ما يس���ميه »االحتمال 

األخير للعيش المش���ترك« بين الش���عبين. وهم، برأيه، 

ين���ذرون العرب واليهود على حد س���واء باتخاذ الحيطة 

والحذر م���ن بعضهم البع���ض، و«العال���م الوحيد الذي 

يس���عون إلى تجذيره وتأصيله بيننا هو ذاك الذي يعزز 

وس���اطتهم، وفي إطاره تبقى إسرائيل جسمًا غريبًا في 

العالم العربي«. 

وبقدر ما إن الغاية التي ينشدها هؤالء، بموجب ما يعيد 

من���دل تأكيده مرارًا وتكرارًا، هي أن يرى اإلس���رائيليون 

ف���ي العربي لمجّرد كونه كذلك خط���رًا وجوديًا- كما رآه 

بكيفي���ة ما بح���ث »المعهد اإلس���رائيلي للديمقرطية« 

الس���الف- بداًل من أن يرون���ه إنس���انًا أواًل، فإنه بموازاة 

زّين هذه الغاية نفسها أمام اإلسرائيليين سبيل 
ُ
ذلك ت

الهروب إلى األمام من المس���ؤولية عن استمرار الصراع 

والح���روب ومعاناة الفلس���طينّي، س���واء ف���ي األراضي 

المحتل���ة منذ 1967 أو في مناطق 1948. وهذا ما يش���ّدد 

عليه المدير األكاديمي ل�«منتدى التفكير اإلقليمي« في 

إسرائيل )اقرأ عن ذلك في مكان آخر من هذه الصفحة(، 

عندما يلمح إلى أن منهجية طمس المعلومات المتعلقة 

بالفلس���طينيين في التحليالت الصادرة عن المؤسس���ة 

السياس���ية اإلس���رائيلية وعن معظم أدبيات المؤسسة 

األكاديمية ووسائل اإلعالم، تستهدف باألساس إخفاء 

المعلومات التي تعطي صوتًا وهيئة إنس���انيين لهؤالء 

الذين تتحدث عنه���م، بما يخدم تطلعه���ا الدائم إلى 

شيطنتهم.

بناء على ذلك يمكن القول إنه تكّرس وعي إس���رائيلي 

عام إزاء اإلنسان الفلسطينّي. وهذا الوعي آخذ باالنغراز 

أكث���ر فأكثر في ظل توات���ر الحديث عن هذا اإلنس���ان 

كخطر من طرف اليمي���ن، من جهة، ومن جهة أخرى في 

ظ���ل تواطؤ من ُيفترض أن يك���ون معارضة فعلية لهذا 

اليمين مع ذلك الحديث حّد اس���تخدامه لمغازلة قواعد 

اليمين، كما شهدنا مرات يصعب حصرها خالل األعوام 

القليلة الفائتة. 

قال د. آس���اف دافيد، المدير األكاديمي ل�«منتدى التفكير 

اإلقليمي« في إس���رائيل، إن إسرائيل، وعلى رأسها مؤسسات 

ل ما يحدث في 
ّ
الحكومة واألكاديميا واالعالم الممأس���س، تحل

الجانب الفلسطيني من خالل المنظور األمني. 

وأضاف أن هذا ليس باألم���ر الجديد، لكن هذا المنظور يقع 

في حقل أوس���ع، مؤسساتي- سياسي. ومن المهم إضاءة هذا 

الجانب “ألن الخطاب المؤسس���اتي- السياسي يتضمن عمليًا 

معلومات من نوع معين تصقل وعينا وتقصي- وتخفي عمليًا- 

معلومات من نوع آخر”.

تجدر اإلش���ارة إلى أن هذا المنتدى تأس���س في العام 2014 

ويهدف إلى “إحداث تغيير في الوعي اإلسرائيلي إزاء العالم 

العربي”، كما يرد في أهدافه ضمن موقعه على الشبكة. 

وجاءت أقوال دافيد هذه في س���ياق مقال نش���ره أخيرا في 

أعقاب اتفاق المصالحة الفلسطيني. وكتب فيه:

ت���م التوصل أخيرا إلى مصالحة بي���ن حركتي حماس وفتح. 

فتدافع���ت كتائب وفرق من المستش���رقين ف���ي األكاديميا 

واإلعالم إلى تحليل كل مقولة، كل شخصية، كل خطوة، ومن ثم 

وضعها في سياق سياس���ي، تكتيكي أو استراتيجي. وهكذا 

جرى تحليل كل ترامب، مصر، روس���يا، إيران، السعودية، قطر، 

أبو مازن، دحالن، هنية، السنوار، الجهاد اإلسالمي، السلفيين، 

الس���نة، الش���يعة، هذا الهالل وذاك الهالل. فجميعنا أذكياء 

وجميعن���ا نفهم الطريقة. لكن هذه الطريقة ال تمثل ش���يئًا، 

فالحياة نفس���ها، كما يقول���ون، أكبر من الن���اس، المنظمات 

والعمليات السياس���ية، ومن ال يفهم الحياة نفس���ها ال يفقه 

شيئًا.

وتاب���ع: في ه���ذه األثناء نش���ر ملحق صحيف���ة “هآرتس” 

)بتاريخ 3 تش���رين الثاني( مقابلة مع محمد منصور، أخصائي 

نفس���اني فلسطيني من إس���رائيل من قرية المشهد، يتطوع 

في اطار منظمة “أطباء لحقوق االنسان” ويتنقل بشكل ثابت 

بين إس���رائيل وغزة. الواقع الذي يتحدث عنه فظيع: الفوضى 

في قطاع غزة عارمة، وهي تشوش األعراف واألنماط المقبولة 

في المجتمع الفلسطيني والعربي. مع ذلك، فنحن من جهتنا 

نبقى على جهلنا. والمعلومات المركزية التي ننكشف عليها 

ف���ي األكاديميا واإلعالم هي فقط أن هن���اك مصالحة برعاية 

مصرية قد تنجح وقد ال تنجح.

وتس���اءل: ما هي المعلومات التي ال نعرفها؟ كل ما تواظب 

منظمات حقوق اإلنسان، من خالل عملها الشاق والمقدس، على 

نشره على مدى سنوات وسنوات، تلك المنظمات التي تحولت 

إلى شبه ممسحة يداس عليها في الحكومة والكنيست، والتي 

يضيقون عليها الخناق أكثر فأكثر لكي تصمت لكن يلوحون 

بها في الخارج، ومن يحاربها بش���كل أش���د في البيت يتفاخر 

بها بصوت أعل���ى في الخارج، ألنها العب منتصر في المعركة 

عل���ى الوعي الدولي. فمنظمات حقوق اإلنس���ان تس���اعدنا أن 

نثبت بأن إس���رائيل هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، 

ومن ال يعجبه ذل���ك بإمكانه أن ينتقل للعيش في غزة برفقة 

هذه المنظمات. هذه هي المنظمات التي تحكي لنا عما يجري 

في الميدان حقًا: ما ال نريد رؤيته، س���ماعه أو قراءته. خذوهم 

م���ن وجهنا فمن غير المريح ب���أن نعرف بأن هذا هو ذنبنا في 

نهاية المطاف.

وأك���د: نع���م، إنه ذنبنا. فنح���ن نحرم ش���عبا كامال من حقه 

القوم���ي، ولكي نضمن بأن يكون االنتصار تامًا )“كي الوعي”( 

فنحن نحرم األفراد الذين يش���كلون هذا الش���عب من حقوق 

اإلنس���ان. لهذا نحن في نهاية المطاف مس���ؤولون. نحن من 

يتحمل مس���ؤولية هذه الفوضى حتى لو ل���م نكن الوحيدين 

الذين يساهمون في تفشيها.

مت���ى كانت الم���رة األخيرة الت���ي رأيتم فيها سياس���يا أو 

محلال مش���هورا أو مستشرقا إس���رائيليا من قلب األكاديميا- 

مع العلم بأن جميعهم “مهني���ون” وجميعهم “ال يتدخلون 

في السياس���ة” وجميع���م “حيادي���ون” وجميعهم يفهمون 

الطريقة- يحلل ما يجري في الضفة وغزة على أساس التقارير 

والمعطيات التي توفرها منظمات حقوق االنس���ان المتواجدة 

في المي���دان؟ أو يتط���رق إلى الجانب اإلنس���اني في معرض 

الحديث السياسي عن األوضاع في غزة مثاًل؟.

لم ت���روا ذلك وعلى ما يب���دو لن ترونه، فلك���ي نحافظ على 

الصورة المشوهة التي بنيناها ألنفسنا، من المهم أن نواصل 

النظر فق���ط إلى األعلى، وأن ننظر من األعلى على السياس���ة، 

المؤسس���ات والعداوات الداخلية بين المجموعات المختلفة 

م���ن العرب والفلس���طينيين. الويل لنا إن نظرن���ا إلى األناس 

الصغار الذين ُيداس عليهم في الحياة العادية، هذه الحياة 

التي تصبح غير محتملة أكثر فأكثر حتى لحظة االنفجار التي 

تشبه اللحظة التي اشتعل فيها محمد البوعزيزي في تونس 

والتي لم يتنبأ أحد بها مسبقًا، كما لو أن هؤالء العرب هم لغز!

وختم قائاًل: ال يمكن أن نتوقع ش���يئًا من السياس���يين في 

اليمين، فماذا سيفعلون بأنفسهم إن لم يقوموا باإلنكار وكسر 

المراي���ا التي توض���ع أمامهم مرة تلو األخ���رى؟ لكن باإلمكان 

التوجه للسياس���يين في اليس���ار ولإلعالميين المستقيمين: 

هل تريدون البدء من مكان ما؟ لماذا ال تبدؤون بدمج معلومات 

من منظمات حقوق اإلنس���ان حول الحاصل ف���ي غزة والضفة 

الغربية في طريقة نظركم وتحليلكم، ليس فقط لكي تمنحوا 

هذه المنظمات ش���رعية جماهيرية في ظ���ل األجواء الخانقة 

التي تسود الدولة انما ألن هذه هي المعلومات الوحيدة التي 

تعطي صوتًا وهيئة إنسانيين لهؤالء الذين تتحدثون عنهم، 

المعلومات الوحيدة التي تجعلهم بش���ريين. فلنبدأ من هنا، 

والبقية، ان شاء الله، ستأتي لوحدها.

»منتدى التفكير اإلقليمي«: المدير األكاديمي لـ

يصعب على اإلسرائيليين رؤية أنهم المذنبون المركزيون في استمرار معاناة الفلسطينيين!

إسرائيل تبدي قلقها من تعزز الحلف بين روسيا وإيران وتركيا!
*تحليالت أمنية: الجبهة الشمالية تشكل اآلن أكبر تحد بالنسبة إلى إسرائيل* »في حال

قيام الجهاد اإلسالمي باالنتقام لعملية تفجير النفق سيكون تصعيد في مواجهة غزة«!*

الله عن حساب العدو اإلس����رائيلي، لكن التحركات اإليرانية 

التي تشمل إقامة قاعدة دائمة على أراضي سورية هي ذات 

أهمية كبيرة: تسعى إيران إلى رفع مستوى تهديدها حيال 

إسرائيل قبل احتمال تعرض منشآتها النووية للهجوم، لذا 

يشكل وجودها الرسمي على أراضي سورية خطرًا ال مثيل له.

وأضاف: إن التخوف األكبر هو من أن تنقل إيران إلى سورية 

في المس����تقبل بطاريات دفاع جوي أكثر تطورًا، وصواريخ بر 

وبح����ر متطورة تمس بحري����ة المالحة والطي����ران. ويمكن أن 

يشكل هذا بداية فقط لحرب صاروخية ضخمة.

وأش���ار المعلق إلى أنه من وراء كواليس التصريحات أمام 

الميكروفون���ات، تج���ري اتصاالت سياس���ية دولية بهدف 

من���ع التمركز اإليراني في س���ورية. وقد وظفت إس���رائيل 

جهودًا كبيرة في واش���نطن للتحذير من هذا الخطر الذي ال 

يتهددها فقط، بل يه���دد األردن أيضًا، الجارة الثالثة في 

مثلث الحدود، لكن األميركيين ليسوا معنيين بسورية حقًا. 

وإن الذي يسيطر على سورية بعد انتصار األسد في الحرب 

األهلية هو روس���يا. ويقول الروس ل���كل طرف من األطراف 

بمن فيهم إس���رائيل، ما يرغب في سماعه، لكنهم يفعلون 

ما ه���و األفضل بالنس���بة إلى روس���يا. في ه���ذه المرحلة، 

تلتقي المصلحة الروس���ية بصورة غير سيئة مع المصلحة 

اإليرانية. لهذا قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 

هذا األس���بوع إن الوجود اإليراني في سورية شرعي، وذلك 

بعد أسبوعين من الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي 

إلس���رائيل حيث أظهر كثيرًا من ال���ود وقلياًل من الخطوات 

العملية ضد التمدد اإليراني. 

ومض����ى رابابورت قائاًل: هل التصعيد في الش����مال يمكن 

أن يتح����ول من كالم إلى صواري����خ؟ على الرغم من تهديدات 

جميع الالعبين، وحتى إيران تفهم ما هي الحرب النفس����ية، 

ليس ألي ط����رف من األطراف مصلحة حقيقي����ة في االنجرار 

إلى حرب، وبالتأكيد ليس إس����رائيل. بيد أن المشكلة هي أن 

للتصعيد دينامية خاصة به، ويمكن أن تنش����ب حروب أيضًا 

من جراء س����وء فهم للعدو )أنظر عملي����ة الجرف الصامد في 

العام 2014(، لذا فإن الوضع حساس للغاية. 

هذا األس���بوع بدت الخط���وات في الس���احة األخرى، في 

مواجهة حركة الجهاد اإلس���المي الفلسطينية التي يأتي 

تمويلها وتعليماتها من طهران، أيضًا كأنها حرب نفسية 

حقيقي���ة. بداية ه���ذه المعركة كانت من خ���الل الظهور 

الدراماتيكي لمنس���ق األنش���طة في المناطق اللواء يوآف 

مردخاي، أمام الكاميرات مس���اء يوم السبت. قال مردخاي 

بلغة عربية سليمة يدرسونها في وحدات االستخبارات في 

الجيش: “إن حركة الجهاد اإلسالمي تلعب بالنار على ظهر 

س���كان قطاع غزة، وعلى حس���اب المصالحة الفلسطينية، 

والمنطقة كلها”. ويوجد في الجيش اإلس���رائيلي وحدات 

تهت���م بالحرب النفس���ية، ويمكن تقدي���ر أن ذلك جزء ال 

يتجزأ من المجهود الرامي إلى منع هجوم انتقامي تشنه 

حركة الجهاد بعد مقتل 12 من عناصرها في تفجير النفق 

الشهر الماضي.

وختم: تتعرض حركة الجهاد اإلس���المي إلى ضغط شعبي 

غ���زاوي للرد، ومن جهة أخرى إلى ضغ���ط من “حماس” ومن 

مصر لكبح النار من أجل عدم تعريض المصالحة الفلسطينية 

الهشة للخطر. وثمة تخوف حقيقي في إسرائيل من حدوث 

هجوم كبي���ر أو إطالق صواريخ، ولهذا ج���رى اتخاذ خطوات 

عملية إلحب���اط هذه االحتماالت مثل اعتق���ال قائد الجهاد 

اإلس���المي في يه���ودا الضف���ة الغربية طارق قع���دان يوم 

االثنين الماضي، ونش���ر بطاريات القبة الحديدية في وسط 

البلد. وإن الجهد النفس���ي “إلقناع” حركة الجهاد اإلسالمي 

باالمتناع عن االنتقام كبير. وسخاء الجيش اإلسرائيلي، غير 

المعه���ود، في إعطاء تفاصيل عن تدابي���ر التأهب، بما في 

ذلك نش���ر “القبة الحديدية”، يش���كل جزءًا من هذا الجهد 

الدعائي. والرس���الة ه���ي “ال تعبثوا معنا، نح���ن على أهبة 

االستعداد”. لكن حتى في هذه الجبهة ليس في إمكان أحد 

أن يؤكد أن االنتقام لن يأت���ي، وفي أعقابه يأتي التصعيد 

في مواجهة غزة.

مقاتلون روس يجهزون طائرتهم للقصف في سورية.

 ذكرت صحيفة “يديع����وت أحرونوت” في تقرير لمحللها 

العسكري أليكس فيشمان أمس االثنين، أن أوساطا سياسية 

وأمنية إس����رائيلية رفيعة المس����توى أبدت قلقها من تعزز 

الحلف بين روسيا وإيران وتركيا، وال سيما في أعقاب الموقف 

الروسي الداعم لبقاء قوات إيرانية في سورية.

وأش����ارت الصحيف����ة إلى أنه هذا األس����بوع اجتم����ع وزراء 

خارجي����ة الدول الثالث ف����ي أنطاليا التركي����ة، وخالل األيام 

القادمة س����يجتمع رؤس����اء أركانه����ا، وفى نهاية الش����هر 

سيعقد الرئيس الروسي فالديمير بوتين والرئيس اإليراني 

حس����ن روحان����ي والرئيس التركي رجب طي����ب أردوغان قمة 

في سوتش����ي الروسية ستبحث مستقبل س����ورية والقضايا 

الحارقة في الشرق األوسط.

وقال فيشمان إن الوتيرة التي تعقد بها هذه االجتماعات 

غي����ر مس����بوقة، وهدفها هو عل����ى ما يبدو تقدي����م رد على 

التح����ركات الس����عودية ض����د إيران وح����زب الل����ه بدعم من 

األميركيين وإسرائيل، وتسهيل اإلسراع في إبرام اتفاق بين 

الدول الثالث بش����أن صورة س����ورية في اليوم التالي التفاق 

الوضع النهائي.

وأش����ار إلى أن إس����رائيل تخش����ى من أن يؤدي تعزيز هذا 

الحلف والمحور إلى تقوية وجود إيران في س����ورية خصوصا 

في ضوء االتفاق الروس����ي- األميركي األخي����ر حول القضية 

السورية.

من ناحية أخرى أكدت آخر التحليالت اإلس����رائيلية األمنية 

أن الجهد النفسي الذي تبذله إسرائيل إلقناع حركة الجهاد 

اإلس����المي الفلس����طينية باالمتناع عن االنتق����ام من عملية 

تفجي����ر النفق في منطق����ة الحدود مع قطاع غ����زة قبل عدة 

أسابيع، هو جهد كبير. 

وأضافت أن س����خاء الجيش اإلس����رائيلي غير المعهود في 

إعطاء تفاصيل عن تدابير التأهب، بما في ذلك نشر منظومة 

“القبة الحديدية” في منطقتي الجنوب والوس����ط، يش����كل 

جزءًا من هذا الجهد الدعائي، وأش����ارت إلى أن الرس����الة من 

وراء ذلك هي “ال تعبثوا معنا، نحن على أهبة االس����تعداد”. 

لكن في الوقت ذاته ش����ّددت على أنه حتى في هذه الجبهة 

لي����س في إمكان أحد أن يؤكد أن االنتقام لن يأتي، وتوقعت 

أن يأتي في أعقابه التصعيد في مواجهة غزة.

وب����رز بين ه����ذه التحلي����الت التحليل الذي كتب����ه المعلق 

العس����كري عمير راباب����ورت المقرب من المؤسس����ة األمنية 

اإلسرائيلية أول من أمس األحد وظهر في موقع “إنرجي”. 

 وق����ال في����ه: منذ وق����ت طويل لم نس����مع ه����ذا الكم من 

التصريح����ات التهديدي����ة بما يش����به المعرك����ة الكالمية 

التي خاضتها إس����رائيل في األس����بوع الماض����ي ضد تمركز 

إيران في أراضي س����ورية، وفي مواجه����ة احتماالت انتقام 

حركة الجهاد اإلس����المي لمقتل عناصرها في تفجير النفق 

بالقرب من مستوطنة كيس����وفيم.  ولقد كانت التصريحات 

التي صدرت عن وزير الدف����اع أفيغدور ليبرمان خالل زيارته 

للحدود الشمالية يوم األربعاء غير مسبوقة في حدتها حتى 

بمقاييس ليبرمان حين قال: “الجيش اإلس����رائيلي مستعد 

ومهيأ ألي س����يناريو. ونحن نحتفظ بحرية تحرك مطلقة. لن 

نسمح بتمركز إيراني في سورية، ولن نسمح بتحويل سورية 

إلى قاعدة متقدمة ضد دولة إس����رائيل. ومن لم يفهم ذلك، 

يجدر به أن يفهمه”.

وبرأيه، تكش����ف ه����ذه الزيارة إلى الش����مال برفقة رئيس 

األركان الل����واء غ����ادي أيزنك����وت وس����ائر كبار المس����ؤولين 

العسكريين حقيقة أن هذه الجبهة تشكل أكبر تحد بالنسبة 

إلى إسرائيل. فاألحداث الداخلية الغريبة في لبنان، بما فيها 

مغادرة رئيس الحكومة س����عد الحري����ري، صرفت أنظار حزب 
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تشكل »مكانة العرب في إسرائيل« إحدى القضايا األكثر خالفية 

بين مكونات »مجموعة األغلبية القومي���ة اليهودية«. ويتضح أن 

»المعس���كر الذي يش���كك في فكرة الدمج المتس���اوي للعرب في 

إس���رائيل، بل المعادي لها، هو المعس���كر األكبر بصورة واضحة، 

بالمقارنة مع المعس���كر الذي يبدي استعدادا للتنازل عن مكانته 

التفضيلي���ة لصال���ح دم���ج الجمه���ور العربي في ش���ؤون الدولة 

والمجتمع عل���ى قاعدة المس���اواة، مع عدم التن���ازل � في معظم 

الحاالت � ع���ن تعريف إس���رائيل بأنها الدولة القومية للش���عب 

اليهودي«! 

من جانب آخر، يحت���ل »التوتر بين العرب واليهود في إس���رائيل« 

المرتبة األولى في قائمة »التوترات االجتماعية في دولة إس���رائيل«: 

فبينما كان يعتقد 47% من العرب و 50% من اليهود في العام 2012، 

أن ه���ذا التوتر )بين الع���رب واليهود( هو األق���وى واألكثر حدة في 

إس���رائيل، ارتفعت نس���بة هؤالء في العام 2016 إلى 50% من العرب 

و 68% من اليهود. 

هات���ان اثنتان من أب���رز الخالصات التي توص���ل إليها بحث جديد 

شر، تفصيليا، 
ُ
أجراه طاقم من »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« ون

في كتاب من 184 صفحة صدر عن المعهد في أوائل تش���رين الثاني 

الجاري تحت عنوان »ش���راكة محدودة الضم���ان � العرب واليهود في 

إسرائيل 2017«. 

الكت���اب، الذي تصدرته أس���ماء طاقم الباحثين )البروفس���ور تمار 

هيرمان، حنان كوهين، فادي عمر، آال هيلر وتس���يبي لزار � ش���وآف( 

هو حصيلة »بحث مرحلي« يجريه »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« 

ف���ي محاولة لفح���ص منظومة العالق���ات بين اليه���ود والعرب في 

داخل إس���رائيل. وقد اختار المعهد وطاقم باحثيه تقصي منظومة 

العالق���ات، هذا العام، في ثالثة مس���تويات مختلف���ة، لكن مكملة، 

هي: مستوى الدولة، مس���توى المجتمع ومستوى العالقات الفردية 

الش���خصية؛ وعلى جملة من المحاور، ف���ي مركزها: )تعريف( الهوية 

القومية الشخصية، الموقف من حق الملكية على البالد، مدى إنصاف 

الدول���ة في تعاملها ف���ي مجموعة األقلية األصالني���ة العربية، مدى 

االستعداد لتقاسم الموارد وللتش���ارك في عمليات اتخاذ القرارات، 

األفكار والمواقف النمطية المتبادلة وغيرها. 

أحد األسباط األربعة 
وواقع اإلقصاء والتهميش!

في مقدمته للكتاب، يس����تهل طاق����م الباحثين باقتباس بعض 

مما قال����ه رئيس دولة إس����رائيل، رؤوفين ريفلي����ن، ضمن الكلمة 

التي ألقاه����ا في حفل إحي����اء الذكرى ال� 58 لمجزرة كفر قاس����م، 

والذي أقيم في البلدة نفس����ها يوم 2014/10/26، وجاء فيه: »دولة 

إس����رائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي الذي عاد إلى أرضه 

بعد ألفّي س����نة من الشتات. لهذا الغرض أقيمت هذه الدولة. لكن 

دولة إس����رائيل س����تبقى أيضا، إلى األبد، وطن وبيت جمهور عربي 

واس����ع يعد أكثر من مليون ونصف المليون إنسان، يشكلون أكثر 

من عش����رين بالمئة من مواطني الدولة. الجمهور العربي في دولة 

إس����رائيل ليس مجموعة هامش����ية في المجتمع اإلسرائيلي. إنه 

ج����زء ال يتجزأ من ه����ذه البالد. جمهور متبل����ور يجتمع على هوية 

بًا أساسيًا في 
ّ
قومية وثقافية مشتركة ستبقى تشكل، دائما، مرك

المجتمع اإلس����رائيلي. حقا، وحتى لو لم يسع أي واحد منا إلى هذا، 

إال أن����ه قد كتب علينا العيش إلى جانب بعضنا البعض، مع بعضنا 

البعض، شركاء في المصير«!  

يعتبر طاقم الباحثين أن أقوال رئيس الدولة هذه »تصف منظومة 

العالق���ات الالئقة ف���ي نطاق دولة قومي���ة، بين مجموع���ة األغلبية 

ومجموعة األقلية األصالنية«. وهي تجسد � في نظرهم � »مبدأ ينسجم 

مع تعريف دولة إسرائيل بأنها دولة يهودية وديمقراطية ويشمل 

تعاونا واندماجا متساويين بين الجمهورين، العربي واليهودي، من 

خالل المحافظة على الطابع القومي اليهودي للدولة«!

لك���ّن الواقع يثبت أن »هذا المبدأ غير مقبول على الجميع وليس من 

السهل تطبيقه في الحالة اإلسرائيلية، المعقدة بشكل خاص«. وكما 

بينت أبحاث س���ابقة، وهذا البحث الجديد أيضا، فإن االقتباس الوارد 

من كالم رئيس الدولة »ال يصف واقعا قائما. ذلك أن اإلقرار بش���راكة 

المصير بين الجمهورين العربي واليهودي في نطاق دولة إس���رائيل 

ال يزال بعيدا عن تجس���يد حالة الوعي الس���ائدة، كما أنه غير مقبول 

على قطاعات واس���عة جدا، في الجانبي���ن اليهودي والعربي على حد 

سواء«!  

ويضيف الباحثون، في مقدمته����م، أنه في موازاة حديث رئيس 

دولة إس����رائيل، ريفلين، بش����أن اعتبار العرب في إس����رائيل »أحد 

األس����باط األربع����ة« التي تعيش ف����ي هذه البالد )وه����و ما ورد في 

خطاب ريفلين في »مؤتمر هرتسليا« يوم 7 حزيران 2015(، »يمكننا 

عرض تشكيلة واسعة من االقتباسات، مما أدلى به قادة سياسيون 

نون وآخرون  )يهود إس����رائيليون( آخرون، رجال دين، إعالميون، مدوِّ

كثي����رون غيرهم، الذي����ن ينك����رون ويرفضون حق الع����رب في أن 

يتم اعتباره����م جزءا من ال� »نحن« القومية، ب����ل يعتبرونهم بقايا 

زائ����دة عن الحاجة في أفضل حال، أو طابورا خامس����ا من الداخل في 

أسوأ حال«! وكما بينت تقارير »مؤش����ر الديمقراطية« الصادرة عن 

»المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« تباعًا، فإن المواقف المعارضة 

والرافضة لمساواة العرب وإلشراكهم في حياة الدولة »قد تغلغلت 

في أوس����اط واس����عة من الجمهور اإلس����رائيلي اليه����ودي«، حتى 

أصبحت هذه األوساط وقياداتها السياسية وممثلوها في السلطة 

»يطالبون بتحويل دولة إس����رائيل إلى دول����ة يهودية، مع التخلي 

الواعي ع����ن طابعها المدني � الديمقراطي، بما يتجس����د فعليا من 

خالل: التخلي عن المس����اواة المدني����ة الكاملة ومنح اليهود حقوقا 

تفضيلية فائضة في مجاالت حياتية معينة... مع العلم أن تفضيل 

»اليهودية« على »الديمقراطية« في تعريف الدولة رس����ميا يعني، 

من ضمن ما يعني����ه، إقصاء األقلية العربية، سياس����يا واجتماعيا، 

وتهميشها«!

»وثائق التصور المستقبلي« 
عمقت التوتر بين العرب واليهود!

يرى طاقم البحث أن »إمكانية االندماج والتعاون بين اليهود والعرب 

في دولة إس���رائيل« تشكل إحدى المسائل »التي تميز، بوضوح، بين 

المعسكرين األساسيين في المجال السياسي األمني« في إسرائيل، 

وهما اللذان يس���ّميهما الطاقم »معس���كر اليسار ومعسكر اليمين«. 

أما »معسكر الوسط«، فيتأرجح في هذه المسألة � طبقا لطاقم البحث 

� »بي���ن القطبين المذكورين، تبعًا للموض���وع العيني«. وتبين نتائج 

استطالع الرأي الذي يشكل أساس هذا البحث وكتابه أن مسألة مكانة 

الجمهور العربي في الدولة تميز، أيضا، بين من تشكل »اإلسرائيلية« 

بطاقة التعريف الهوياتية المركزية بالنسبة لهم، وبين من يعتبرون 

ب المركزي في تعريف هويتهم. 
ّ
»اليهودية« هي المرك

عل���ى خلفية الفوارق الكبي���رة في القوة السياس���ية، االقتصادية 

واالجتماعية ما بين اليهود والعرب في إسرائيل، »من الصعب، وربما 

من غير الصحيح«، كما ينوه الباحثون، المقارنة بين األغلبية واألقلية 

وتوجيه األس���ئلة ذاتها وتقديم المطالب نفسها إليهم. ولكن، »مع 

ذلك، من غي���ر الممكن، وغي���ر الصحيح أيضا«، يضيف���ون، »تجاهل 

حقيقة أنه ليس في الجانب اليهودي فقط، وإنما في الجانب العربي 

أيضا، تعلو أصوات متزامنة تؤيد االندماج والتعاون لما فيه خير الكل 

اإلس���رائيلي وصالحه، لكن إلى جانب أصوات أخرى مغايرة تنكر هذه 

اإلمكانية وترفضها«! وهنا، يع���رض طاقم البحث ما يصفه »مواقف 

القيادات والقوى الفكرية بين الع���رب«، إذ منها ما »يؤكد احتماالت 

العيش المش���ترك ويعم���ل، فعليا، لتحقيقها ولمس���اواة الظروف«، 

انطالقا من »اإليمان بأنه في ظل الظروف الصحيحة والمناسبة � إلغاء 

التمييز ومنح العرب إمكانية التعبير الجماعي � يمكن العيش سوية 

سَمع 
ُ
حتى في ظل دولة قومية يهودية«، بينما ثمة »أصوات أخرى ت

عاليًا، بما في ذلك في الس���احة البرلماني���ة والثقافية واالجتماعية � 

سياس���يون، مثقفون، رجال دين وغيره���م �  تقلل من احتمال تكّون 

»نحن« إس���رائيلية مدنية يهودية � عربية مش���تركة، بل ثمة أيضا 

معارضون لهذا من منطلقات مبدئية، يتبنون موقفا يسندونه، بوجه 

عام، على االدعاء بأن التعايش هو مصطلح مشين يطمس الفوارق بين 

القوي والضعيف، بين المس���توطن واألصالني، مصطلح يدير الظهر 

ألخالقيات الس���الم الحقيق���ي«، وهي األخالقيات التي »تس���توجب، 

في نظر ه���ؤالء، اعتراف الجمهور اليه���ودي وقادته بأنهم جزء من 

مجموعة مهاجرين وبأنهم � بكونهم قوة استعمارية � قد سلبوا، وما 

زالوا يسلبون، حقوق األقلية األصالنية«، وهو ما »ينبغي كشفه وعدم 

تمويهه بالحديث عن تعاون وشراكة وتعايش«. 

ويعتبر طاقم البحث أن أصحاب هذه األصوات األخيرة »يس�تأنفون 

على ح���ق دولة إس���رائيل في تعريف نفس���ها بأنه���ا دولة قومية 

للش���عب اليهودي«، ثم يطالبون بتغييرها لتكون »دولة حيادية من 

الناحي���ة القومية، أي دولة جميع مواطنيها«! ويس���جل الباحثون أن 

»نتائ���ج بحثنا هذا تثبت أن هذا الموقف قد تغلغل عميقا في الوعي 

العام لدى الجمهور العربي في إس���رائيل« وأنه )الموقف( »يتجسد، 

شرت في منتصف العقد 
ُ
مثال، في وثائق التصور المستقبلي التي ن

الماضي، والتي عكست مطلب األقلية العربية باالعتراف المؤسساتي 

الرس���مي بها كأقلية قومية أصالنية، إلى جانب المطالبة بالمشاركة 

الكاملة في السلطة«. 

ويقرر طاقم الباحثين أنه »س���واء قبلنا بما ورد في تلك الوثائق أم 

رفضناه«، إال أن »الحقائق تبّين أن نش���ر هذه الوثائق قد عمق التوتر 

بين العرب واليهود في إس���رائيل وزاد من حدته«!! ودليله على ذلك 

هو ما يظه���ر في نتائج »مؤش���ر الديمقراطية«، س���نويا وتباعا، من 

ارتفاع مس���تمر في ح���دة هذا التوتر ومن كون هذا التوتر يش���كل، 

»في وعي الجمه���ور المحلي« )؟!(، »التوتر األق���وى واألكثر حدة من 

بين جمي���ع التوترات االجتماعية في الدولة )بين اليس���ار واليمين، 

بين المتدينين والعلمانيين، بين األغنياء والفقراء، وبين الشرقيين 

والغربيين(. 

في هذا يعمد طاقم الباحثين و«المعهد«، بالطبع، إلى نوع من تشويه 

الواقع والحقائق، من خالل تجاهل الظروف واألجواء السياسية العامة 

في إس���رائيل، وبضمنه���ا حمالت التحريض المنهجي���ة المتواصلة 

التي تش���نها أوس���اط وقيادات سياسية واس���عة، حزبية وسلطوية 

رسمية، في المجتمع اليهودي ضد األقلية العربية الفلسطينية في 

إس���رائيل، ناهيك عن موجات التش���ريع العنصرية المعادية لهذه 

األقلية وحقوقها، السياس���ية والمدنية، والتي تش���كل � معًا � سببا 

رئيسا في رفع منسوب هذا التوتر وتعميق حدته. 

وكان ينبغي عل���ى طاقم البحث االنتباه إل���ى أن ما ذهب إليه � من 

تش���ويه � يتناقض أصال مع ما توصل إليه هو نفسه من نتائج تبين 

أن هذا التوتر أقل حدة بكثير »في مستوى المجتمع« و«في المستوى 

الشخصي«، عما هو »في مستوى الدولة«! 

ختام���ا، يخلص طاق���م البحث إلى القول إنه »م���ن الصعب جدا، حد 

المستحيل، اإلشارة إلى منحى واحد، محدد وواضح، في تطور منظومة 

العالقات بين الجمهورين، العربي واليهودي، في إسرائيل، ألن ثمة 

وجهتي���ن متزامنتين لكن متناقضتين: اندم���اج وتعاون، من جهة، 

يقابلهم���ا نفور وتباعد م���ن الجهة األخرى«. وي���رى الطاقم أن »هذا 

التعقيد يتجس���د، أيضا، في غياب االتفاق، لي���س بين الجمهورين 

المذكوري���ن فقط، وإنما في داخل كل منهما على حدة، حول مصطلح 

لغوي واحد يمكنه وصف الجمهور العربي بصورة »صحيحة« ويكون 

مقنعًا للجميع: هل هم »عرب إسرائيل«؟ أم »مواطنو إسرائيل العرب«؟ 

أم »عرب إس���رائيليون«؟ أم »إس���رائيليون عرب«؟ أم »فلس���طينيون 

إس���رائيليون«؟ أم »عرب في إس���رائيل«، وهو المصطلح الذي اخترنا 

استخدامه هنا، في كتابنا هذا«! 

بحث جديد لـ »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« بعنوان »شراكة محدودة الضمان ـ العرب واليهود في إسرائيل 2017«

 في إسرائيل!
ً
التوتر بين اليهود والعرب هو األعمق واألكثر حدة

*طاقم البحث يتهم »وثائق التصور المستقبلية« بالمسؤولية عن هذا التوتر المتصاعد باستمرار متجاهاًل سياسات التمييز العنصري 

وحمالت التحريض السياسية والرسمية المعادية للعرب والتشريعات المتواترة الموجهة ضد العرب وحقوقهم، السياسية والمدنية*

خلص البحث ح���ول العالقات بين اليهود والعرب في إس���رائيل الذي 

أجراه طاقم من »المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية« إلى جملة من النتائج 

والخالصات، أبرزها:

منظوم���ة العالقات بي���ن اليهود والع���رب في دولة إس���رائيل تمتاز 

بالتعقيد وهي تس���ير في ثالثة مس���تويات، غي���ر متداخلة بالضرورة: 

مس���توى الدولة، مس���توى المجتم���ع ومس���توى العالق���ات الفردية � 

الشخصية. وتبين نتائج البحث أنه »في مستوى الدولة«، يمكن مالحظة 

انع���دام االتفاق على قضايا جوهرية، بص���ورة واضحة، بينما ُيالحظ أن 

العالق���ات أق���ل توترا بكثير »في مس���توى المجتمع«، وأق���ل أكثر »في 

المستوى الشخصي«، بل هي إيجابية حقا في مجاالت معينة. 

الهويت���ان األساس���يتان المتنافس���تان ل���دى اليهود هم���ا الهوية 

اإلسرائيلية والهوية اليهودية. في الوقت الحالي، نسبة الذين يعّرفون 

أنفس���هم بأنهم “إسرائيليون، باألس���اس” )38 بالمئة( تزيد عن نسبة 

الذين يعرفون أنفسهم بأنهم “يهود، باألساس” )29 بالمئة(.

ترتب���ط العلمانية لدى اليه���ود، ارتباطا قويا، بتعريف “إس���رائيلي، 

باألساس”، بينما تتوزع الهوية التقليدية بين الهويتين، اإلسرائيلية 

واليهودي���ة. أم���ا التدين، فيرجح االختيار بش���كل واض���ح نحو الهوية 

اليهودية كهوية أساس���ية، فيما تتوزع الحريدية في تعريف الهوية 

األساسية بين الهوية اليهودية والهوية الحريدية.  

الذين يعرفون أنفس���هم بأنهم “يهود، باألس���اس” يميلون، إجماال، 

إلى طرح مواقف تمييزية وإقصائية ضد العرب، مقارنة بالذين يعرفون 

أنفسهم بأنهم “إسرائيليون، باألساس”. 

اس���تمرارا للنتائ���ج في البند الس���ابق، يميل الحريدي���م، المتدينون 

واليمينيون إلى معارضة المس���اواة المدنية بين اليهود والعرب أو إلى 

تأييد مساواة مقلصة جدا. في المقابل، تميل نسبة مرتفعة من أوساط 

الوسط � اليسار والعلمانيين إلى تأييد المساواة المدنية الموسعة. 

الهويت���ان األبرز بين العرب هما الهوية العربية )39 بالمئة( والهوية 

الدينية )اإلس���المية، المسيحية أو الدرزية( – 34 بالمئة. أقلية فقط من 

بي���ن العرب )14 بالمئة( تعتبر الفلس���طينية هويتها المركزية، وأقلية 

أصغر منها )10 بالمئة( تعتبر اإلسرائيلية هويتها المركزية. 

الهوية الفلس���طينية المركزية هي أكثر انتش���ارا بين المس���لمين، 

الش���باب، المثقفين، وكذلك بين الذين لديهم أقارب من الدرجة األولى 

في المناطق )الفلسطينية(. األقلية التي تعرف نفسها بأنها فلسطينية 

تميل إلى طرح مواقف أكثر نقدية تجاه دولة إس���رائيل وتجاه اليهود 

اإلسرائيليين، كما أنها أكثر تشككا حيال احتمال اندماجها في الدولة.   

غالبية العرب الذين ش���ملهم االس���تطالع )69 بالمئ���ة( أفادت بأنها 

تتحدث اللغة العبرية بطالقة، مقارنة بأقلية ضئيلة فقط من اليهود )6 

بالمئة( تجيد اللغة العربية. معنى هذا، أن العرب مطلعون على ما يجري 

ف���ي الجانب اليهودي، أكثر من إط���الع اليهود على ما يجري في الجانب 

العربي. كما أفاد العرب، أيضا، بأنهم يشعرون بارتياح شخصي في بيئة 

يهودية، أكثر مما يشعر به اليهود في بيئة عربية. 

تعتقد غالبية اليهود )68 بالمئة( بأنه من غير الممكن الش���عور بأنك 

جزء من الشعب الفلس���طيني، من جهة، وأن تكون مواطنا مخلصا لدولة 

إسرائيل في الوقت ذاته. في اليسار اليهودي فقط، ثمة أغلبية تعتقد 

بأن هذه اإلمكانية ممكنة. 

 غالبية اليهود )63 بالمئة( تعتقد بأن العرب يش���عرون بأنهم ليسوا 

جزءا من المجتمع اإلسرائيلي. وبالمثل، أيضا، غالبية العرب )69 بالمئة( 

تعتقد بأن اليهود ال يعتبرونهم )العرب( جزءا من المجتمع اإلسرائيلي.    

 غالبية العرب، الذين تم استطالع آرائهم، وإن بنسبة أقل من الغالبية 

بين اليهود، أفادت بأنها تش���عر بأنها جزء من المجتمع اإلسرائيلي )54 

بالمئة( وفخورة باإلنجازات التي حققتها وتحققها إسرائيل في مجاالت 

العلوم والرياضة )66 بالمئة(. نس���بة المس���لمين الذين يشعرون بذلك 

أقل من نسبتهم بين المسيحيين والدروز. 

 التقيي���م الس���ائد بين الع���رب )42 بالمئة( وكذلك بي���ن اليهود )51 

بالمئ���ة( هو أن جودة العالقات بين القوميتين اليوم هي “متوس���طة”. 

نس���بة مرتفعة بين العرب )48 بالمئة( تعتقد بأن هذه العالقات اليوم 

أسوأ مما كانت عليه في السنوات األولى على قيام الدولة. 

 أغلبية ضئيلة من اليهود )52 بالمئة( تعتقد بأن من األفضل لليهود 

والعرب، على حد س���واء، أن يعيش���وا على انفراد، كل في مجتمعه، لكي 

يتس���نى لليهود المحافظة على هويتهم اليهودي���ة. بين العرب، في 

المقابل، األغلبية )77 بالمئة( غير معنية بحياة منفصلة. بين الجمهور 

اليه���ودي � الحريدي���م، المتدين���ون واليمينيون، يميل���ون إلى تأييد 

االنفصال أكثر من العلمانيين ومؤيدي الوس���ط � اليسار السياسي. بين 

الع���رب، الدروز هم المجموع���ة األكثر تأييدا لالنفص���ال المجموعاتي، 

بينما المسيحيون هم المجموعة العربية األكثر تحفظا من االنفصال. 

 أكثر م���ن نصف العينة العربي���ة بقليل )56 بالمئ���ة( يعتقدون بأن 

أعضاء الكنيس���ت العرب، “القائمة المشتركة” و”لجنة المتابعة العليا 

لش���ؤون الجماهير العربية” يمثلون الوس���ط العربي في الدولة بصورة 

جيدة، مقابل أقلي���ة بين الجمهور اليه���ودي )35 بالمئة( وبين الدروز 

تعتقد ذلك. 

 أغلبي���ة ضئيلة بين الجمهور اليهودي )52 بالمئة( تعتقد بأن العرب 

لم يقبلوا حتى اآلن بوجود دولة إس���رائيل ويرغب���ون في القضاء عليها 

)ارتفاع في نسبة الذين يعتقدون ذلك، مقارنة بما أظهرته استطالعات 

رأي س���ابقة(. لهذا الرأي أغلبية واضحة بي���ن مؤيدي اليمين، الحريديم 

والمتدينين التقليديين.  

 أغلبية الجمهور اليهودي )59 بالمئة( تعتقد بأن إس���رائيل تستطيع 

أن تكون دولة يهودية بكل معنى الكلمة وديمقراطية أيضا، في الوقت 

نفس���ه. نحو نصف الجمه���ور العربي )52 بالمئ���ة( يوافقون، هم أيضا، 

على أن إس���رائيل تس���تطيع المواءمة بين هذين التعريفين )اليهودي 

والديمقراطي(، بكل معنى الكلمة. 

 غالبية المشاركين العرب في االس���تطالع )67 بالمئة( قالوا إنه ليس 

من حق إسرائيل تعريف نفس���ها بأنها دولة قومية للشعب اليهودي. 

بين الدروز أيضا � رغ���م كون مواقفهم أكثر قربا من مواقف اليهود في 

الكثي���ر من القضاي���ا � هنالك أغلبية تقول إن إس���رائيل ال تمتلك هذا 

الح���ق. في الوقت ذات���ه، غالبية اليهود )58 بالمئ���ة( تعتقد بأنه يجب 

إلغ���اء حق التصويت لكل من يبدي عدم اس���تعداده للتصريح بأن دولة 

إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي.  

 غالبية اليهود )67 بالمئة( تعتقد بأن إسرائيل هي دولة ديمقراطية 

للمواطنين العرب أيضا، بينما أقلية فقط بين العرب )45 بالمئة( توافق 

على هذا الرأي. 

 تش���ير معطيات االس���تطالع المختلفة إلى وجود أغلبية في الجمهور 

العربي معنية بالمس���اواة التامة في جميع مجاالت الحياة وبالمشاركة 

في عملي���ة اتخاذ القرارات في مختلف القضاي���ا المطروحة على جدول 

األعمال العام. لكن أغلبية من العرب )77 بالمئة( تعتقد بأن الس���لطات 

اإلس���رائيلية لم تتعامل بصورة متساوية ومنصفة مع العرب، على مدار 

الس���نوات الماضية. أكثر من نصف اليهود )52 بالمئة( � غالبيتهم من 

أوساط الوس���ط واليسار، لكن أيضا من اليمين � يوافقون على هذا الرأي 

وعلى وجود تمييز ضد العرب في إسرائيل. 

 نس���بة مرتفعة من العرب )43 بالمئة( أفادت بأن ش���عور العرب تجاه 

دولة إس���رائيل خالل الس���نوات األخيرة )منذ أحداث أكتوبر 2000( هو 

شعور أكثر سلبية. كذلك، تعتقد أغلبية اليهود )60 بالمئة( بأن موقف 

الجمهور العربي تجاه الدولة أصبح سلبيا، أكثر فأكثر. 

 أقلي���ة فقط من الجمهور اليه���ودي )40 بالمئة( تعتقد بأنه يجب أن 

يتمتع اليهود في إس���رائيل بحقوق أكثر من الع���رب. لكن عند مقارنة 

النتائج في هذا الموضع مع س���نوات س���ابقة، يتبين أن نس���بة اليهود 

الذين يعارضون منح اليهود حقوقا أكثر هي النسبة األدنى. 

 أغلبية كبيرة م���ن اليهود )64 بالمئة( وكذلك بين العرب )90 بالمئة( 

تعتقد بأن على الدولة وضع وتنفيذ خطط شاملة لتقليص الفجوات بين 

العرب واليهود. 

 م���ع ذلك، أقلية ضئيلة فقط من اليهود )29 بالمئة( تعتقد بأنه يجب 

الس���ماح للعرب بش���راء وامتالك أراض في أي مكان ف���ي الدولة. غالبية 

هؤالء )41 بالمئة( يعتقدون بأنه يجب السماح بذلك فقط في البلدات أو 

األحياء العربية، أو عدم السماح بذلك مطلقا )25 بالمئة(.

 صحيح أن ثمة أغلبية معينة بين اليهود تعتقد بأنه يجب منح العرب 

مكانة متساوية ومنصفة في مجاالت العمل )5ر59 بالمئة( والميزانيات 

)58 بالمئ���ة(، لك���ن أقلية فقط م���ن بينهم، تتضاءل باس���تمرار خالل 

الس���نوات األخيرة، تبدي استعدادا لمنح العرب مكانة ودورا في عملية 

اتخاذ القرارات. كما أن أغلبي���ة اليهود )66 بالمئة( تعارض ضم أحزاب 

عربية إلى الحكومة أو تعيين وزراء عرب.

 غالبية اليه���ود )5ر58 بالمئة( تقول بأنها تح���اول عدم الدخول إلى 

بلدات عربية، مقابل أقلية ضئيلة جدا من العرب )16 بالمئة( تقول إنها 

غي���ر معنية بالدخول إلى بل���دات يهودية. غالبية الع���رب )71 بالمئة( 

يقولون إنهم يشعرون باالرتياح وهم يتكلمون اللغة العربية في أماكن 

عامة، أغلبية روادها من اليهود. 

 تع���ارض أغلبية من العرب )57 بالمئة( إلزام المواطنين المعفيين من 

واجب تأدية الخدمة العس���كرية بتأدية الخدم���ة المدنية، بينما تؤيد 

أغلبية من اليه���ود )70 بالمئة( ذلك. كما يع���ارض اليهود الحريديم، 

أيضا، إلزام المعفيين من الخدمة العسكرية بتأدية الخدمة المدنية.   

النتائج األساسية للبحث حول العالقات بين العرب واليهود:

غالبية اليهود تعتقد أنه ال يمكن للمواطن العربي أن يشعر بأنه جزء من 
الشعب الفلسطيني وأن يكون في الوقت ذاته »مواطنا مخلصا للدولة«!

*كما تعتقد أن من األفضل لليهود والعرب أن يعيشوا على انفراد كل في مجتمعه »كي يتسنى لليهود المحافظة على هويتهم اليهودية«!*
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االستيطان "الشره" في األراضي الفلسطينية.                           )أ.ف.ب( 

ل���م يعد ثمة ما يمكن تس���ميته ب� »الصهيونية الديني���ة«. فقد كانت هذه 

وتالش���ت كليا. وعلى أنقاضها، تشكلت مجموعات اجتماعية مختلفة ما يفّرق 

بينها هو أكثر بكثير مما يوّحدها بكثير! � هذه هي النتيجة التي يقررها أحد 

أبرز الباحثين اإلس���رائيليين في شؤون »الصهيونية الدينية« وأحد المنتمين 

إليه���ا، البروفس���ور كيمي كاب���الن، أس���تاذ »التاريخ اليه���ودي الحديث« في 

جامعة بار إيالن )المؤسس���ة األكاديمية التي تشكل مركزا لتيار »الصهيونية 

الدينية«(.

وقد جاءت هذه الخالصة ضمن نتائج بحث أخير أجراه حول »الوسط الديني« 

ش���ر تحت عنوان »المجتمع اليهودي الديني في إس���رائيل: 
ُ
في إس���رائيل ون

إنج���ازات، فرص ضائعة وتحديات«، في العدد قبل األخير )نيس���ان 2017( من 

فصلية »اتجاهات« المتخصصة بالعلوم االجتماعية والتي تصدر عن »الجامعة 

المفتوحة« و«معهد هنرييتا سولد«. 

تش���ير المجلة، بداية، في تقديمها للبحث الجديد، إلى االتساع الالفت، منذ 

أواس���ط سبعينات القرن المنصرم، في األبحاث األكاديمية التي تعالج مسائل 

الدين، المجتمعات الدينية والحياة الدينية في المجتمع اإلسرائيلي، مكانتها 

فيه وتأثيراتها عليه. وينعكس هذا االتس���اع، ال���ذي يظهر في مجال العلوم 

االجتماعية بش���كل أساس، في مئات كثيرة من األبحاث المنشورة، في المنابر 

نش���ر فيها هذه األبحاث، في تن���وع المواضيع التي 
ُ
العلمي���ة العديدة التي ت

تعالجه���ا وفي مدى تركيزها على الظواهر المختلفة، القديمة والمس���تجدة، 

فضال عن عش���رات األطروحات العلمية لنيل درجات الماجس���تير والدكتوراه، 

المؤتمرات والجلسات المخصصة للتداول في جوانب مختلفة تتعلق بالفئات 

الدينية المختلفة في إس���رائيل، خلفياته���ا ومرجعياتها، الفكرية والدينية، 

واقعها وأنماط معيشتها، تشكيالتها السياسية وتطور مكانتها وتأثيراتها، 

السياسية واالجتماعية، على المجتمع اإلس���رائيلي برّمته وعلى مجمل الواقع 

اإلسرائيلي. 

يعتق���د كابالن بأن مصطلح »الصهيونية الدينية« خاطئ من أساس���ه، فيما 

هو يطلق لوصف ش���مولي إجمالي لمختلف التيارات الدينية اليهودية التي 

لح على تس���ميتها ب� »الدينية الوطنية«. ويؤكد: »ثمة عالمة سؤال كبيرة 
ُ
اصط

على هذا المصطلح«.   

فح���ص كابالن، في بحثه ه���ذا، جملة من المعايي���ر المختلفة الخاصة بهذا 

التيار، من أبرزها: االنتماءات السياس���ية � الحزبي���ة، التعليم، اللباس، أحكام 

الحالل )كش���روت/ كوش���ر(، اإليديولوجية الدينية وغيره���ا، فتبين له وجود 

ف���وارق عميقة جدا، بل هائل���ة، بين المجموعات المختلف���ة في داخل مجتمع 

»الصهيوني���ة الدينية«، إلى درجة أن هذه الفوارق »تضع عالمة س���ؤال كبيرة 

على إمكانية وصحة االستمرار في التعامل معه كمجتمع واحد متناسق«. 

يس���تعيد كاب���الن نقطة انطالق���ه في هذا البح���ث التي أوصلت���ه إلى هذا 

االس���تنتاج الهام وبعيد األثر فيقول إن »كل الموض���وع بدأ من مبادرة بحثية 

اس���تهدفت إجراء مس���ح ش���امل لوضع الش���رائح والمجموع���ات االجتماعية 

المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي«. ثم يضيف، موضحا تطور األسئلة البحثية 

 أن البح���ث الذي أجري في المجتمع الديني 
ُ

في س���ياق العمل البحثي: »وجدت

)اليهودي( قد تركز، بصورة أساس���ية، في خ���ط التماس ما بين اإليديولوجية 

بمعناها الصلب، المس���توطنات وتفش���ي التعصب الديني في داخل الجيش 

اإلس���رائيلي«. ومن خالل التركيز على هذه النق���اط المفصلية، لكن الجزئية، 

»ارتس���مت صورة عامة لش���بان يعتمرون القلنوسات المنس���وجة )القلنسوة 

المنس���وجة هي رم���ز »الصهيوني���ة الديني���ة« أو »المتدين���ون الوطنيون«( 

ويتجولون على التالل )في وبين المس���توطنات اليهودية في الضفة الغربية( 

وهم يحملون الس���الح، ُيْحدثون الفوضى وجميعه���م يمينيون... وهي صورة 

عامة يمكن أن نشمل فيها، أيضا، جميع الصور النمطية المعروفة والمحتملة«!  

وهن���ا يعت���رض كابالن على الش���ائع ف���ي إس���رائيل عموما م���ن »تعريف 

الصهيونية الدينية كلها بأنها يمين سياس���ي«، منبهًا إلى أن »صدقية هذا 

التعميم وموثوقيته هما موضع ش���ك عمي���ق«. ويوضح: »هل يعرف الجمهور 

شيئًا عن البرجوازية الصهيونية الدينية؟ عن جبعات شموئيل وغور القدس؟ 

... إن كل هذا الحيز الصهيوني البرجوازي، الذي ال أعرف ما هي حقيقة مواقفه 

السياس���ية بش���كل عام، يعيش نمط حياة مختلف تماما عما تعيشه أوساط 

ديني���ة أخرى وعن تلك الصور النمطية. هؤالء ال يعتمدون إيديولوجية معينة 

وال يتحرك���ون بهدي أي���ة إيديولوجية، بل هم يمثلون طبق���ة من البرجوازية 

المتوسطة، لكن أحدا لم يتطرق إليهم ولم يكتب عنهم شيئًا، على اإلطالق«. 

ال قواسم مشتركة!
يح���اول كاب���الن أن يعتمد أقص���ى درجات الح���ذر في عرضه »السياس���ي/ 

االجتماعي« لمس���ار بحثه ونتائجه، لكن صياغاته األكاديمية ال تحاول تجنب 

مقوالت راديكالي���ة واضحة: »ادعائي المركزي هنا ه���و أن البحث األكاديمي، 

وخصوصا الباحثين في العلوم االجتماعية الذين درس���وا المجتمع الصهيوني 

الديني، أضاعوا فرصة كبيرة لبحث وتقصي ما أس���ميه »االنشطارات« في هذا 

المجتمع. فلو أنهم وجهوا نظراتهم البحثية إلى مواقع وزوايا أكثر تنوعًا مما 

يظهر على الس���طح، الكتش���فوا ما أعتبره االس���تنتاج المركزي والواضح تماما 

وهو: أن ليس ثمة »صهيونية دينية«. ليس هنالك »وس���ط صهيوني ديني«. 

هنالك مجموعات كانت متجمعة في مكان واحد في الماضي، لكنها انش���طرت 

وتوزعت. وأينما وضعت إصبعك، تجد أن ليس ثمة قواسم مشتركة بينها«! 

وفي محاولة تفس���يره لما يس���ميه »إضاعة فرصة كبيرة«، يقول كابالن )في 

حديث لموقع »واي نت« اإلسرائيلي � 2017/11/19( إن هذا »يتطلب بحثا آخر كي 

نفهم ما حصل ولماذا؛ كي نفهم كيف فّوت باحثو علم االجتماع هذه السيرورة 

إبان حصولها »في الوقت الحقيقي«؛ كي نفهم خلفيات الدينامية االجتماعية 

التي ما أن يفتح شخص ما من المحسوبين على هذا »التيار« فمه ويقول شيئا 

ما حتى يصبح األمر، في السجال الجماهيري العام، وكأن »الصهيونية الدينية 

قالت...«.  أنا، شخصيا، ال أرى وال أفهم القاسم المشترك بين هؤالء، بل أعرف أن 

لديهم منظورات مختلفة تماما، فهل من الصحيح وضعهم جميعا في الغرفة 

نفسها، بينما يعرف الجميع أن بعضهم غير مستعد حتى ألن يكون في نفس 

الغرفة مع اآلخرين؟«.   

م���ن بين المجاالت التي يعددها كاب���الن باعتبارها “خطوط صدع” في داخل 

المجتمع “الصهيوني الديني”، الذي “كان أكثر انس���جاما واتساقا بكثير، في 

مرحل���ة ما”، يركز على مجال التعليم بش���كل خاص، فيقول: “حصل انش���قاق 

ع���ن التعليم الرس���مي الديني. بادرت بع���ض المجمعات المختلف���ة إلى بناء 

مؤسسات تعليمية وأجهزة تعليمية خاصة بها، بعضها متطور جدا وبعضها 

أق���ل تط���ورا. وفي نهاي���ة المطاف، فإن م���ا حصل في المجتم���ع الصهيوني 

الديني يمثل س���يرورة هامة ج���دا وعميقة األثر. فقد تحول���ت الكتلة األكبر 

إل���ى المدارس الرس���مية الدينية وكان هؤالء، كليًا تقريب���ا، من مصوتي حزب 

“المفدال” )“الحزب الديني الوطني”(، لكن ليس ثمة كتلة كهذه اليوم، إذ أن 

جهاز “التعليم الرس���مي الديني” هو واحد فقط من بين أجهزة تعليم كثيرة 

ومختلفة”.

أما في مجال الش���بيبة واألطر الشبابية التي ينخرط فيها أبناء “الصهيونية 

الدينية”، فيش���ير كابالن إلى أنه “في الماضي، كانت هنالك حركة ش���بابية 

واح���دة، هي حركة “بني عكيفا” )هي حركة الش���بيبة المركزية بين الجمهور 

عتبر الحركة الش���بابية الثالثة م���ن حيث حجمها في 
ُ
“الدين���ي الوطن���ي” وت

إس���رائيل(. أما اليوم، فلدينا عدة “بني عكيف���ا”. وهذا إلى جانب االنفصاالت 

العدي���دة التي حصلت ف���ي المدارس والكليات الدينية، ف���ي أنماط ومعايير 

اللباس )الديني( فيها. حتى تشكيلة القلنس���وات الدينية )للذكور(، وكذلك 

أغطية ال���رأس )لإلناث(، المس���تخدمة لدى جمه���ور “الصهيونية الدينية”، 

أصبح���ت الي���وم أكثر تنوعا وتعقيدا، برس���م الجواب على الس���ؤال: ماذا وكم 

نغطي؟... جميع هذه األغطية، بمختلف أنواعها س���واء للرجال أو للنساء، تعبر 

عن انشطارات عديدة ومتنوعة”.

ويش���ير كابالن إلى “نقطة انش���طار” أخ���رى هي العالقة تجاه النس���اء بين 

جمهور “الصهيونية الدينية”، إذ “ثمة اليوم تش���كيلة آراء واس���عة وهامة 

س. إنه موضوع على درجة عالية 
ُ
ن

ُ
جدا في مسألة مكانة النساء وأدائها في الك

جدا من الحساس���ية، ال مثيل لها، في جميع االتجاهات والمش���ارب. وهذا كله 

نت���اج النقاش العميق الذي دار وال يزال يدور حول: هل ينبغي أن يوضع حاجز 

يفصل النساء عن الرجال؟ كيف ينبغي لهذا الحاجز أن يكون؟ وما هي األنظمة 

الالئقة التي ينبغي اعتمادها في الكنيس؟”. 

»صهيونيون متدينون«
في أحزاب مختلفة

يدعي كابالن بأن »جميع األبحاث التي أجريت على المجتمع الديني اليهودي 

في إس���رائيل، والتي أجراها باحثون ينتمون إليه أساسا، لم تول أهمية كافية 

ووزنا مالئما لس���يرورة االنش���طار التي ش���هدها هذا المجتم���ع خالل العقود 

األخيرة بوجه خاص، مقارنة بحالة الوحدة والتجانس التي س���ادت هناك حتى 

سبعينيات القرن الماضي«.  

ومما يمثل على حالة االنش���طار هذه، في رأي���ه، انعدام تمثيل موحد وعدم 

وجود حزب سياس���ي واحد يمثل »المجتمع الديني الوطني«. فمنذ غياب حزب 

»المف���دال« بصيغت���ه األصلية عن الس���احة الحزبية � السياس���ية، ُيالَحظ أن 

أعضاء الكنيس���ت الممثلين لهذا المجتمع قد توزعوا، ويتوزعون اليوم أيضا، 

على أحزاب عديدة مختلفة، في ما يؤكد حقيقة تالش���ي »المجموعة الدينية � 

السياسية الواحدة والمتجانسة«.

خالفا لما يراه كثيرون من الباحثين والمهتمين بالشأن »الصهيوني الديني« 

في إس���رائيل، يرفض كابالن اعتبار هذه االنشطارات »تعبيرا عن صراع ما بين 

المركز واألط���راف«، بل يعتبره���ا »صراعا بين مجموعات متماي���زة لكل منها 

خط���وط ومناهج خاصة بها وممي���زة لها«. ويؤكد أن »ه���ذه الحقيقة واضحة 

بش���كل بارز في مجاالت معينة، مثل التعليم خاصة، بينما هي أقل وضوحا في 

مجاالت أخرى. لكّن االنشطار قائم، دون شك«.

وف���ي رد على س���ؤال عما إذا كان الش���عور الس���ائد لدى أوس���اط وفئات 

»الصهيونية الدينية« نفس���ها هو ش���عور بالتمايز واالختالف عن بعضها 

البعض حقا، قال كابالن إن »الش���عور الس���ائد، في رأيي، هو شعور باإلقصاء 

وبأن ال ش���يء مش���ترك بيننا إطالقا، وإن ُوجد فهو هامشي جدا. وعليه، فهو 

ش���عور بالتمايز واالختالف فعال، ش���عور باالختالف أكثر من كونه ش���عورا 

بالتش���ابه وبوجود قواسم مش���تركة... وهو ش���عور يعكس حقيقة الوضع 

القائم فعليا«. 

وفي تحليله لمحاوالت »الصهيونية الدينية« األخيرة الرامية إلى التحرر 

والتبرؤ من الصورة »الفئوية« العامة التي تكرست عنها على مدى عشرات 

الس���نين، ثم محاوالتها وضع نفسها في »مركز الحياة اإلسرائيلية«، يقول 

كابالن إن »جزءا من ه���ذه المحاوالت، في بعض دوافعه وغاياته، قد يكون 

مج���رد اجتهادات بالغي���ة ال أكثر«. ويقدم على هذا المث���ال التالي: »حين 

يس���تخدم نفتال���ي بينيت )وزير التربي���ة والتعليم وزعي���م حزب »البيت 

اليهودي«، الذي يعتبر عنوان »الصهيونية الدينية« وممثلها الرئيسي(، 

مرارا وتكرارا وبش���كل يومي تقريبا، عبارة »أخ���ي أخوتي وأختي أخواتي«، 

فق���د يظن البع���ض أن هذا كالم حقيق���ي فعال، لكن هذه البالغة ليس���ت 

س���وى جزء من حالة السيولة التي نشأت في العالقة بين اليمين العلماني 

واليمين الدين���ي، وهو ما يعبر عنه ويخدمه، مث���ال، التحالف بين نفتالي 

بينيت وأييلت ش���اكيد، أيما خدمة«. )أييلت ش���اكيد هي وزيرة العدل عن 

حزب »البيت اليهودي«، لكنها ليس���ت متدينة(. ويضيف: »أعتقد بأن هذا 

الخطاب يرم���ي إلى التغطية على حقيقة وجود اختالفات وفوارق جوهرية 

وعميقة. أي، كلما أكثر ش���خص ما من االدعاء، بصورة أكثر قوة وحدة، بأننا 

»نشبه بعضنا بعضا، نحن عائلة واحدة«، صار من األسهل أن تفهم أن األمر 

ليس مفهوما ضمنا ومفروغا منه«. 

بحث أكاديمي إسرائيلي جديد: »الصهيونية الدينية«
انشطرت إلى مجموعات ومعسكرات ال قواسم مشتركة بينها!

أظه���ر تقرير جديد لمرك���ز “ماكرو” االقتصادي اإلس���رائيلي أن 

الصرف الحكومي اإلس���رائيلي على المس���توطنات والمستوطنين، 

في كافة مجاالت الحياة، يتجاوز ضعفي نس���بتهم من بين اجمالي 

الس���كان في إسرائيل. وهذا يبرز بش���كل خاص في البناء الحكومي 

في المس���توطنات، إذ كانت حصتها في الع���ام الماضي 2ر10% من 

اجمالي البناء الحكومي، بينما نسبة المستوطنين 5ر4% من اجمالي 

الس���كان في إس���رائيل، وهذه النسبة ال تش���مل المستوطنين في 

األحياء االستيطانية في القدس المحتلة. 

وحس���ب احصائيات نش���رت مؤخرا، فإن عدد المس���توطنين في 

الضفة المحتلة بات يالمس 400 ألف مستوطن، ويضاف اليهم 210 

آالف مس���توطن في القدس المحتلة منذ العام 1967، وبذلك يكون 

عدد المستوطنين االجمالي 610 آالف مستوطن. 

وقد أصدر مركز “ماكرو” هذا األسبوع تقريره السنوي عن الصرف 

الحكومي الرس���مي على المس���توطنات، اس���تنادا لمعطيات العام 

الماض���ي 2016، وتبين كما ذكر أن حصة المس���توطنات من اجمالي 

البناء الش���عبي الحكومي، بلغت 2ر10% من اجمالي البناء في العام 

الماض���ي، وأنه منذ الع���ام 1998 وحتى الع���ام الماضي كانت حصة 

المستوطنات 5ر23% من اجمالي البناء. 

كما توظ���ف حكومة االحتالل ميزانيات وم���وارد أكثر لبناء “مبان 

عام���ة” في المس���توطنات، فمنذ العام 1995 وحت���ى العام الماضي 

كان 36% م���ن البن���اء الحكومي في المس���توطنات “مب���ان عامة”، 

بينما النس���بة في جنوب البالد، الت���ي تعاني من ظروف اقتصادية 

اجتماعية أسوأ من باقي المناطق، 5ر28%، وهذا يدل على التفضيل 

الكبير للمستوطنات والمش���روع االستيطاني بشكل عام في توزيع 

الموارد العامة.

ويتضح أيضا أن مش���روع البناء الشعبي، الذي أطلقه وزير المالية 

موشيه كحلون، ويتضمن بناء عشرات آالف البيوت بأسعار أقل لحد 

ما من أسعار الس���وق، يشمل ثالث مستوطنات كبيرة، هي “معاليه 

أدومي���م” الجاثمة في ش���رقي الق���دس المحتل���ة، وغفعات زئيف 

شمالي القدس، و”بيتار عيليت” غربي مدينة بيت لحم والتي تضم 

مستوطنين من التيار الديني المتزمت “الحريديم”.

كما يتضح من التقرير أن حجم البناء الس���كني في مس���توطنات 

م منذ العام 1998 وحتى نهاية العام 
ّ
الضفة من دون القدس، تضخ

الماضي بنس���بة 120%، وارتفع حجم “المبان���ي العامة” في الفترة 

ذاتها بنسبة 37%، واألبنية االقتصادية بنسبة %23.

ويق���ول مدير عام مركز “ماك���رو” د. روبي روبينزون إن النش���اط 

االقتصادي والتش���غيلي للغالبية الس���احقة من المستوطنين في 

مس���توطنات الضفة هو باألساس داخل الخط األخضر، وإن الحكومة 

تقي���م بنى تحتية، أي ش���بكات ش���وارع ومواصالت، م���ن أجل ربط 

المستوطنين بمركز البالد، أي منطقة تل أبيب الكبرى. 

ويعتقد روبين����زون أن القيود التي تفرضه����ا أوروبا على الصادرات 

ووضع عالمات على إنتاج المستوطنات، تنعكس على حجم االستثمارات  

االقتصادية داخل المس����توطنات، بمعنى نقل نشاط اقتصادي حيوي 

إلى داخل إس����رائيل. ويشدد روبينزون على أن معطيات التقرير تؤكد 

أن الصرف على مس����توطنات الضفة ل����م يتغير جوهريا، وأن الفجوات 

بين حجم الصرف على المستوطنين والمستوطنات وبين حجم الصرف 

على الجمهور العام والبلدات في إس����رائيل تتسع باستمرار، وقال “إن 

هذا يجب أن يضيء ضوءا أحمر لمن يس����عى إلى توزيع عادل للموارد 

بين جميع السكان في كافة المناطق”.

وفحص التقري���ر حجم الصرف الحكومي عل���ى المجالس البلدية 

والقروية بشكل عام ليتأكد مجددا أن الصرف على المستوطنات هو 

األعلى. إذ يتبين أن الصرف بالمعدل على المس���توطن الواحد أعلى 

بنح���و 340 ش���يكال )96 دوالرا( مما يصرف عل���ى المواطن في بلدات 

صح���راء النقب، وهي المنطقة التي فيها اعلى نس���ب الفقر وأس���وأ 

األوضاع االقتصادية االجتماعي���ة، مقارنة مع باقي المناطق. كما أن 

الصرف على المس���توطن أعلى بنحو 740 ش���يكال )210 دوالرات(، مما 

يصرف على المواطن في منطقة الجليل شماال، والتي تبعد أكثر عن 

وسط البالد، ما يستوجب صرفا أكثر عليها.

ويتضح في هذا الش���أن أن الصرف على مستوطنات التيار الديني 

الصهيوني كان بحجم 44% من اجمالي موازنة كل مجلس مستوطنة، 

بينما في مس���توطنات الحريديم كانت النسبة 30%، وفي الحالتين 

الص���رف أعل���ى من باق���ي المناط���ق، إال أن تفضيل التي���ار الديني 

الصهيون���ي واضح، وه���و التيار المهيمن على المس���توطنين ككل 

وعلى حكومات نتنياهو الثالث األخيرة بالذات.

ويش���ير تقرير “ماكرو” إلى تقرير المحاس���ب العام للدولة، الذي 

أشار إلى أن الصرف على المس���توطن الواحد هو ضعفا الصرف على 

المواطن في إس���رائيل. أما الصرف على ما يس���مى “المس���توطنات 

الصغي���رة النائية”، والقصد الواقعة ش���رقي جدار االحتالل، فتصل 

إلى ثالثة أضعاف ما يصرف على المواطن في إسرائيل.

وتؤكد التقارير الصادرة تباعًا على أن حكومات بنيامين نتنياهو الثالث 

األخي���رة دأبت وما تزال على توس���يع وتكثيف المس���توطنات الصغيرة 

والتي تعد “نائية” كونها تقع ش���رقي جدار االحت���الل في الضفة، على 

الرغم من مزاعم الحكومات اإلس���رائيلية على مر السنين أنها مستوطنات 

ُمعّدة لإلخالء في مرحلة الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني.

وكانت دراس���ة أميركي���ة صدرت في ش���هر أيلول الماض���ي قالت إن 

أعداد المس���توطنين في المس���توطنات “الصغيرة” القائمة شرقي جدار 

االحتالل قد ارتفعت في الس���نوات الثماني األخيرة بنس���بة 30%، وبات 

عددهم حاليا يزيد عن 94 ألف مس���توطن. وتس���تنتج الدراسة أن أعداد 

المس���توطنين في تلك المس���توطنات ما زال من الممكن السيطرة عليها 

وأن 94 ألفا لن يكونوا عائقا أمام اقامة كيان فلسطيني.

ورأى تقري���ر “ماكرو” أيضا أن المس���توطنات حصل���ت في العام 

الماض���ي 2016، على نس���بة 3ر12% م���ن اجمالي ميزاني���ات الدعم 

للمواص���الت العام���ة. ف���ي حين أن���ه في الع���ام الماض���ي تم ضم 

30 مس���توطنة لتس���هيالت ضريبي���ة اضافية غي���ر القائمة، وهي 

التسهيالت المخصصة لبلدات شمال البالد، أو ما يسمى “بلدات عند 

خط المواجهة”، والقصد حدودية.

وأظهر التقري���ر أن ميزانيات الدعم لجهاز التعليم، وخاصة جهاز 

التعلي���م الديني، ارتفعت ف���ي العام الماضي 2016، بنس���بة %14، 

مقارن���ة مع ما تم صرفه في العام 2015، وهذه ميزانيات اضافية عدا 

الص���رف العام على جهاز التعليم. وفي هذا الس���ياق أظهر التقرير 

أن 45% م���ن طالب مدارس المس���توطنات في الع���ام الماضي كانوا 

من “الحريديم”، و39% من التي���ار الديني الصهيوني، ما يدل على 

تنامي اعداد المستوطنين من الحريديم”.

ويتزامن هذا التقرير مع أنباء صدرت هذا األسبوع تؤكد أن حكومة 

االحتالل ب���دأت في األيام األخي���رة بإجراءات ته���دف إلى مصادرة 

مساحات شاس���عة من األراضي الفلسطينية في الضفة لغرض شق 

ش���وارع جديدة نحو 13 بؤرة استيطانية، بهدف تثبيتها وتحويلها 

إل���ى مس���توطنات دائمة. وه���ذه اإلجراءات تس���تند إل���ى قرار في 

المحكمة العليا صدر في األيام األخيرة، ومن ش���أنه أن يمهد لتبرير 

وتثبيت قانون سلب ونهب األراضي الفلسطينية بملكية خاصة.

وب���دأت االجراءات ب� “وجه���ة نظر قضائية” أصدرها المستش���ار 

القانون���ي لحكومة االحتالل أفيحاي مندلبليت، تقضي بأنه يس���مح 

بمص���ادرة اراض���ي فلس���طينية لما يس���مى “االحتياج���ات العامة 

في المس���توطنات”، ومن ش���أن القرار أن يدفع نحو تثبيت 13 بؤرة 

اس���تيطانية في الضفة. ويس���تند مندلبليت في موقف���ه إلى قرار 

أصدره قبل ثالثة أس���ابيع القاضي سليم جبران، في المحكمة العليا 

اإلسرائيلية، واعتبر المس���توطنين “مواطنين محليين في الضفة”، 

وعليه يجوز لحكومة االحتالل مصادرة أراض لصالحهم. 

ويقول المختص اإلس���رائيلي بش���ؤون االس���تيطان درور إتكيس، 

من الجمعية الس���المية “كرم نبوت”، إن “شرعنة” مصادرة االراضي 

لصالح البؤر االس���تيطانية، من ش���أنها أن تقود إلى “شرعنة” مئات 

البيوت االس���تيطانية، التي أقيمت على أراض فلس���طينية بملكية 

خاص���ة. وقال إن “محاولة مندلبليت الناجحة لش���رعنة نظام س���رقة 

األراضي المتشعب تكشف مثلما هي الحال في قانون التسوية، عن 

أبعاد س���رقة االراضي التي يقف مشروع االستيطان عليها. وبصورة 

طبيعية بعد خمس���ين سنة على مشروع الس���رقة هذا فإن إسرائيل 

الرس���مية كفت عن الخجل منه وأصبحت تتبناه تدريجيا كسياس���ة 

رسمية”. 

تقرير: الصرف الحكومي على المستوطنين أكثر من ضعفي نسبتهم بين السكان اإلسرائيليين!
*تقرير مركز »ماكرو« االقتصادي: المستوطنون في الضفة من دون القدس يشكلون 5ر4% من إجمالي السكان في إسرائيل بينما حصتهم في البناء بمبادرة حكومية %10، 

والصرف عليهم في مختلف المجاالت يتجاوز ضعفي نسبتهم من بين السكان *الصرف على المستوطنين من التيار الديني الصهيوني أكثر مما على باقي المستوطنين*
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

موجز اقتصادي

التضخم المالي في األشهر 
العشرة األولى 6ر%0

س���جل التضخ���م المالي في ش���هر تش���رين األول الماضي 

ارتفاعا بنس���بة 3ر0%، م���ا رفع التضخم المالي في األش���هر 

العشرة األولى بنسبة 6ر0%. وفي األشهر ال� 12 األخيرة ارتفع 

التضخم بنس���بة 2ر0%، ف���ي حين تتوقع الجهات الرس���مية 

واالقتصادي���ة أن يتراوح اجمالي التضخم ف���ي العام الجاري 

2017، بما بين 5ر0% إلى 8ر0%، بعد ثالث س���نوات من تضخم 

“سلبي”. 

واس���تنادا لوتيرة التضخم في األشهر األخيرة من كل عام، 

فإن اجمالي التضخم قد يهبط عن الحد األدنى من التوقعات، 

5ر0%، في حال س���جل التضخم في الشهرين الجاري والمقبل 

تراجعا ما، كما في كل عام من الس���نوات األخيرة. ويش���ار الى 

أن الهدف الذي وضعته السياس���ة االقتصادية المتبعة منذ 

س���نوات، هو أن يتراوح التضخم سنويا ما بين 1% الى 3%، إال 

أن العام األخير الذي سجل تضخما في هذا المجال، كان العام 

2013، لتتبعه ثالث سنوات مما يس���مى “التضخم السلبي”، 

بمعنى تراج���ع التضخم. وحتى منتصف الع���ام الجاري كان 

يبدو أن تضخم العام الجاري س���يكون هو أيضا س���لبيا، إال أن 

االرتف���اع الحاصل في األش���هر الثالثة الماضي���ة أعاد وتيرة 

التضخم الى االرتفاع.

ويقول تقرير مكتب االحصاء إن الفروع األبرز التي ساهمت 

في رفع التضخم في الشهر الماضي، كانت أسعار الملبوسات 

واألحذية بنس���بة 1ر6%، والخضراوات الطازجة بنسبة 2ر%3. 

بينما تراجعت أس���عار الفواكه الطازجة بنسبة 1ر1%، وأسعار 

االثاث بنسبة 6ر%0.

ويق���ول محللون اقتصادي���ون إن وتيرة التضخ���م القائمة 

س���تبعد ال محالة احتماالت رفع الفائدة البنكية، المس���تقرة 

منذ أقل من ثالث س���نوات عند مس���توى 1ر0%، وهي نس���بة 

تالمس الصفر، إذ قالت آخر تقديرات لبنك إسرائيل المركزي 

إن الفائ���دة س���تعاود االرتفاع في النص���ف الثاني من العام 

المقبل 2018، لينتهي عند مستوى نصف بالمئة.

البنوك اإلسرائيلية ماضية 
في تقليص أعداد الموظفين

أعل���ن بنك إس���رائيل المرك���زي أن البنوك اإلس���رائيلية 

الخمس���ة الكبرى ماضية ف���ي تقليص أع���داد الموظفين 

لديها، وفق المخطط الذي وضعه البنك المركزي في مطلع 

الع���ام الماضي 2016، والهادف إلى تقليص 12% من أعداد 

الموظفين في هذه البنوك حتى نهاية العام 2020.

وكان بنك إسرائيل المركزي قد أطلق في العام 2016 خطة 

لتقليص أعداد الموظفين في البنوك الخمسة الكبرى حتى 

العام 2020 بنس���بة 12%. إذ أنه مع نهاية العام 2016، بلغ 

ع���دد الموظفين في هذه البنوك الخمس���ة 43775 موظفا، 

بم���ن فيهم العامل���ون في فروع للبنوك ف���ي دول عدة في 

العالم، وأساسا في الواليات المتحدة األميركية وأوروبا. 

ويقول البنك في تقريره األخير إن الغالبية الساحقة من 

الموظفي���ن، الذين أنهوا أعمالهم في العام الماضي 2016، 

كان إما بالخروج الى التقاعد، أو باالس���تقالة الطوعية، وبلغ 

عدد هؤالء وحدهم 1840 موظفا، من أصل ما يزيد عن 1900 

وظيف���ة تم اغالقها. كما قال التقرير إنه في العام الماضي 

ت���م اغالق 68 فرع بن���ك، وغالبيتها الس���احقة في منطقة 

الوسط والمدن الكبرى، حيث توجد لكل بنك عدة فروع في 

ذات المدينة.

وأض���اف التقرير أنه حتى منتص���ف العام الجاري 2017، 

انخفض حج���م الصرف على الرواتب في البنوك الخمس���ة 

بنح���و 200 مليون ش���يكل، وهو ما نس���بته 2ر2% من حجم 

الص���رف على الروات���ب، مقارنة ب���ذات الفترة م���ن العام 

الماضي 2016. 

وكان عدد العاملين في البن���وك قد تقلص بين العامين 

2013 و2015 بم���ا يزيد ع���ن 2800 موظ���ف. وأكبر بنك من 

حيث التشغيل، حسب معطيات منتصف العام الجاري، هو 

بنك ليئومي، الذي لدي���ه 12 ألف وظيفة، أقل بحوالي 500 

وظيفة مما كان في العام 2013. ثم بنك هبوعليم وهو أكبر 

البنوك اإلسرائيلية ويعمل فيه 11 ألف موظف، أقل ب� 1310 

موظفين مما كان في العام 2013. ثم بنك ديسكونت، ثالث 

البنوك اإلس���رائيلية، ويعمل فيه 9 آالف موظف، أقل بألف 

موظ���ف عن قبل ثالث س���نوات. ثم بن���ك مزراحي طفحوت 

ال���ذي يعمل في���ه 6 آالف موظف، بزي���ادة 240 موظفا منذ 

الع���ام 2013. والبنك األخي���ر هبينليئومي، 4 آالف موظف، 

أقل ب� 360 موظفا عما كان في العام 2013.

وحس���ب خطة البن���ك المركزي، فإنه يج���ب اغالق حوالي 

5300 وظيفة، وغالبيتها الس���احقة بفعل الخروج للتقاعد 

أو االس���تقالة اإلرادي���ة. وه���ذا يعود إلى تطوير الش���بكة 

التكنولوجي���ة في البن���وك، كي يتم تقلي���ص المعامالت 

أمام الموظفين، وبضمن ذلك تطوير الخدمات عبر ش���بكة 

االنترن���ت، واالتص���االت الهاتفية. ورغم ذل���ك، فإن البنك 

يتوقع أن تس���توعب البنوك في العام الجاري وحتى العام 

2020 حوالي 750 موظفا جديدا.

كذلك يتوق���ع البنك المركزي اغالق ما بين 20% إلى %25 

من فروع البنوك المنتش���رة في أنحاء البالد، على أن يكون 

اإلغالق أساسا في وس���ط البالد والمدن الكبرى، بينما ليس 

من المتوقع أن يطال اغالق الفروع البلدات والمدن البعيدة 

عن مركز البالد، نظرا لقلة الفروع البنكية فيها.

ويقول البن���ك المركزي في تقاري���ره إن أجهزة الصراف 

اآللي للبنوك قد ضاعفت نفس���ها تقريبا خالل الس���نوات 

السبع األخيرة، وبلغ عددها مع نهاية العام الماضي 2016، 

ما يقارب 1940 جهازا، بدال من 979 جهازا حتى نهاية العام 

2009. ويتوق���ع البنك تزايد أعداد األجهزة في الس���نوات 

القليلة المقبل���ة، بموازاة خطة تقلي���ص أعداد الموظفين 

ف���ي البنوك التجارية، لصالح المعام���الت االلكترونية على 

أنواعه���ا المختلفة، وبضمن ذلك معامالت من خالل أجهزة 

الص���راف اآللي، أو م���ن خالل مواق���ع البنوك على ش���بكة 

االنترنت.

الشركات األجنبية في إسرائيل: وظائف أقل.

بقلم: سامي بيرتس

الفصل بين اقتصاد التقنية العالية “الهايتك” وبين باقي قطاعات االقتصاد 

اإلس���رائيلي، هو أمر بات ُيش���غل كثي���را االقتصاديين ومس���ؤولي الُحكم في 

الس���نوات األخيرة. فقطاع الهايتك مهم من حيث مس���توى المداخيل وكمية 

االنتاج، ومن حيث الثقافة العالمية والتنافسية، أكثر من أي قطاع محلي آخر.

و”الهايتك” اإلس���رائيلي هو كإقليم كتالونيا في اسبانيا، منطقة انفصالية 

ومختلفة، مع مس���توى معيش���ي عال أكثر من أي قطاع آخ���ر. وحتى من ناحية 

ديمغرافية، تبرز فيه تميزات كثيرة، مثل نس���بة الرجال العالية من بين مجمل 

العاملي���ن فيه )66 بالمئة(، الذين يأتون أساس���ا من منطق���ة تل أبيب والمركز 

)حوال���ي 60% من اجمالي العاملين(. ومن الس���ابق ألوان���ه معرفة ما إذا صناعة 

“الهايتك” اإلسرائيلي ستطلب استقالال كما الكاتالونيين، ولكن بالتأكيد فإنه 

قطاع على مفترق طرق، في كل ما يتعلق بمكانته في االقتصاد اإلسرائيلي.

قط���اع “الهايتك” هو محرك للنم���و االقتصادي، وله تفوق نس���بي لدينا. عدد 

العاملي���ن في قطاع “الهايت���ك” يبلغ حوالي 290 ألفا، وق���د تضاعف العدد منذ 

العام 1995 وحتى اليوم، بحس���ب معطيات مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي. 

ومس���توى معدل الرواتب ارتفع، ووصل إلى ضعفي معدل الرواتب في االقتصاد 

ككل. وم���ن ناحية ثانية، فإن هذه المعطيات تبرز التخلف الذي تعاني منه باقي 

قطاعات االقتصاد، من حيث االنتاجية ومعدل الرواتب ونسبة نموها االقتصادي.

والحي���اة في قط���اع “الهايتك” تبدو أفض���ل بكثير، لكن ف���ي اآلونة األخيرة 

اتضحت مش���كلة جديدة: فالهايتك لم يعد يعرف خلق أماكن عمل، كما عرف 

هذا في الماضي، فإذا في منتصف سنوات التسعين كان بمقدور كل وظيفة في 

“الهايتك” أن تخلق مكاني عمل اضافيين، ليس���ا في “الهايتك”، فإن المعدل 

في العام 2011 هبط إلى 3ر1 وظيفة، وفي العام 2016 هبط إلى 8ر0 وظيفة فقط. 

بمعنى أن  كل وظيفة في “الهايتك” باتت تخلق وظائف أخرى بدرجة أقل حتى 

ف���ي القطاع ذاته، كما أنها لم تعد وظيفة ش���مولية تؤثر على باقي القطاعات، 

مثل المطاعم والسفريات.

وهذه قضية تثير التخوف من أن يك���ون “الهايتك” محرك نمو محدود، هذا 

إذا بقي محركا للنمو أصال. وهو قطاع باتت قدرته على خلق أماكن عمل ألشخاص 

ليسوا تقنيين وفيزيائيين أو مهندسين، تتراجع باستمرار.

ولهذه الظاهرة عدة تفس���يرات، ويعتقد البروفسور يوجين كانديل، الرئيس 

الس���ابق للمجلس الوطن���ي لالقتصاد، ومن ي���رأس حاليا جمعية “س���تارت أب 

نيش���ين سنترال” لتعزيز مكانة إسرائيل كقوة هايتك عظمى، أن هذا التراجع 

نابع من أن نش���اط ش���ركات متعددة القوميات في إس���رائيل تتركز أساسا في 

نشاط مراكز األبحاث والتطوير، وليس في التشغيل واالنتاج. ففي العقد األخير 

وّسعت الشركات متعددة القوميات نش���اطها في مراكز األبحاث والتطوير في 

إسرائيل، ويتم سنويا شراء حوالي 30 مركزا كهذا.

وفي العام 2015 عمل في مراكز األبحاث والتطوير للشركات متعددة القوميات، 

2ر45 ألف ش���خص، 68% منهم عملوا مباشرة في تلك المراكز. ويعمل في هذه 

المراكز أساس���ا تقنيون وباحثون ومهندس���ون، ومن حولهم قلة قليلة جدا من 

القوى العاملة األخرى.

ويتابع أه���ارون أهارون، رئيس س���لطة التطوير، عن ق���رب الظاهرة األخيرة، 

وينقل رس���ائل مفادها أن إسرائيل بحاجة إلى ما يس���ميه “شركات متكاملة”، 

ش���ركات لديها نش���اط آخر، وليس فقط في االبحاث والتطوي���ر، مثل أن تكون 

انتاجية ومسوقة وداعمة. وبهذه الطريقة باإلمكان الحفاظ على تنوع تشغيلي 

في “الهايتك”، وأن ال يكون قطاعا متركزا بالتقنيين والعلماء، وبهذا س���يزداد 

تأثير ش���مولية صناعة “الهايتك”. ونموذج جيد لهذا، هو شركة “إنتل”، التي 

ت���زود أماكن عمل لتنوع كبير م���ن أصحاب المهن، مثل أعم���ال تقنية وإدارية 

وحتى المختصين باألبحاث والتطوير.

والظاهرة العكس���ية لما نراه هو بيع شركات “ستارت أب” إسرائيلية لشركات 

متعددة القوميات، التي تقرر التركز هنا، في نشاط األبحاث والتطوير، مثل شركة 

“أنوفيط”، التي تم بيعها قبل خمس س���نوات، لشركة “آبل”، مقابل نصف مليار 

دوالر. والش���ركة التكنولوجية الضخمة هذه قلصت عمل “أنوفيط” في إسرائيل، 

لتتركز في مجال األبحاث والتطوير، وهذا ما أدى إلى خس���ارة أماكن عمل، ليست 

»الهايتك« قطاع اقتصادي مستقل في االقتصاد اإلسرائيلي
*الشركات األجنبية في إسرائيل باتت تتركز في العمل في مراكز األبحاث والتطوير وهذا
يقلص أعداد الموظفين وعدد الوظائف التي ينتجها قطاع »الهايتك« لقطاعات العمل األخرى*

في قطاع “الهايتك” كليا. وفي المقابل، في أعقاب صفقة البيع هذه أقامت “آبل” 

مركز أبحاث وتطوير يشغل 700 عامل وهناك حاالت شبيهة أخرى.

وهناك تفس���ير آخر لتقلص عدد الوظائف التي ليس���ت من “الهايتك” كليا، 

كالت���ي كان يخلقها هذا القطاع، وهي مرتبطة بالتكنولوجيا. فكلما هذه تتركز 

أكثر في مجال الحاسوب واألجسام اآللية، وتستبدل نشاط االنسان، فهي تقلص 

أع���داد العاملين. وهذا يوضح أكثر الس���ؤال: كيف وألي اتج���اه يتم تخصيص 

محف���زات الحكومة، من أجل زي���ادة النجاعة االقتصادية. فم���ن الواضح كليا أن 

المصنع يعرف كيف ينتج أماكن عمل متنوعة، أكثر من مراكز األبحاث والتطوير.

وفي إسرائيل أيضا ظاهرة الشركات المتكاملة التي تباع وتخرج من االقتصاد 

اإلسرائيلي، وهي كما يبدو ظاهرة مستمرة. وامكانية أن تفرغ الشركات متعددة 

القوميات الش���ركات التي تشتريها من النش���اط االقتصادي العام، لتتركز في 

مج���ال األبحاث والتطوير، تثير الس���ؤال، إذا من الممكن من���ع الظاهرة من خالل 

محف���زات ضريبية مثال. وهذه هي خطة س���لطة العصرن���ة، المعنية بأن تحاول 

زيادة عدد الوظائف من خارج قطاع “الهايتك”، في داخل القطاع ذاته.

لماذا ه���ذا مهم إلى ه���ذا الحد؟ لعدة أس���باب: فوظيف���ة “الهايتك” تخلق 

مدخ���وال عاليا، أكثر م���ن أي قطاع آخر، وهي ذات جودة أكث���ر، من ناحية القدرة 

على استمرار الوظيفة، وصمودها في االقتصاد العالمي، مقابل مصانع تقليدية 

آخذة بالتالش���ي. ويوجد سبب اضافي نجده في المجال االجتماعي، وهو الخوف 

من انعزالية قطاع “الهايتك” عن باقي قطاعات االقتصاد، ما س���يخلق حالة من 

أجواء “الض���د” تجاهه. وهذا يبدو وكأنه ليس واقعي���ا، ألن “الهايتك” يحظى 

الي���وم بتأييد واعجاب ش���عبي، ما لن تج���دوه في قطاعات أخ���رى مثل البنوك 

وش���بكات التسوق وشركات الخليوي. وكل ش���ركة تباع وتخرج من االقتصاد وما 

يلحق هذا من ثراء، تحظى بإعجاب وحس���د ال يتحول إلى غضب، كما يحدث تجاه 

حيتان المال والبنوك.

إال أن الفج���وات االجتماعي���ة واالقتصادية هي آلية س���تقود إلى حالة تململ 

في مرحلة ما. ويحذر البروفس���ور كانديل من ه���ذا، في مؤتمر عقد في المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطية في القدس قبل بضعة أش���هر. فق���د ادعى أنه إذا ما 

واصلت الفج���وات االقتصادية بين “الهايتك” وباقي القطاعات االتس���اع، فإن 

الجمهور اإلس���رائيلي س���ينفر من قطاع “الهايتك”، وس���يضغط على الحكومة 

لتتوق���ف عن تقديم امتيازات ومحفزات له���ذا القطاع. ولكن بخالف عن البنوك 

وشركات الخليوي، التي ال تستطيع ترك إسرائيل، فإن شركات “الهايتك” قادرة 

بسهولة وخفة على أن تتنقل من مكان إلى آخر أكبر. 

واالس���تنتاج هو أنه إلى جان���ب المحفزات في صناع���ة “الهايتك”، فإن على 

الدول���ة أن تعالج الصناعات المحلية، إن كان بمحفزات ضريبية، أو باالس���تثمار 

والتأهيل المهني، وتطوير العصرنة وزيادة مس���توى االنتاجية. وهذه اجراءات 

م���ن المج���دي فعلها في كل حال���ة، دون أي عالقة بتط���ور “الهايتك”. لكن من 

الواضح أن في صناع���ة “الهايتك” تحديا كبيرا، وهو أن يبقى هنا أكبر عدد من 

الشركات المتكاملة- انتاج وتسويق وباقي المهمات، التي ستفسح المجال أمام 

أناس أكثر للعمل واألكل من ذات الكعكة اللذيذة، في االقتصاد اإلسرائيلي.

حس���نا ليس كل شيء هو وردي في صناعة “الهايتك”؛ فعلى الرغم من الهالة 

حولها، يجري الحديث عن س���وق صعبة، مع اس���تقرار وظائف���ي متدن، فال لجان 

عمال، وتوجد نس���بة عالية لفش���ل المصالح، وكثير من رح���الت العمل القصيرة 

الجوية، وساعات عمل أكثر، التي خلقت في ما مضى الكثير من “أرامل الهايتك” 

و”يتامى الهايتك”.

لكن في هذا أيضا، بش���رى مش���جعة للعاملين في “الهايت���ك”، فالفجوة بين 

عدد س���اعات العمل لديهم، وبين العاملين في باق���ي القطاعات تتقلص؛ فإذا 

في العام 2011 عمل عاملو “الهايتك” س���ت س���اعات أكثر بالمعدل أسبوعيا من 

غيره���م، فإن الفارق تقلص في العام 2014 إلى 3ر4 س���اعة، على فرضية أن هذا 

نابع من أن عدد س���اعات العمل في “الهايتك”  قد تقلص، وبالتالي تقلص عدد 

“أرامل ويتامى الهايتك”.  

عن صحيفة “ذي ماكر”

حذرت محافظة بنك إس���رائيل المرك���زي كارنيت فلوغ حكومتها من إس���اءة 

التعام���ل مع المعطيات االيجابية لالقتصاد، وأوله���ا الفائض الكبير في خزينة 

الضرائب، إذ عب���رت فلوغ عن موقف البنك المرك���زي التقليدي الرافض لخفض 

الضرائب، واس���تغالل الفائض لس���د جزء من الدين العام. وهو موقف يتصادم 

مباشرة مع موقف وزارة المالية والحكومة، التي تسعى إلى خفض ضريبة الدخل 

بشكل ملموس، خاصة للشرائح الوسطى، وإلى خفض اضافي لضريبة الشركات. 

وي���دور جدل في الحلبتين السياس���ية واالقتصادية منذ بضعة اش���هر حول 

نية وزارة المالية ومعها رئيس الوزراء إجراء تخفيض ضريبي. وحس���ب ما نشر، 

فإن المس���تفيد األول ستكون الشرائح الوسطى والشركات. وانتشرت في األيام 

األخيرة تقارير مفادها أنه في تقدير وزارة المالية، س���يصل الفائض في خزينة 

الضرائب إلى مستوى غير مسبوق من حيث الكم والنسبة.

وتقول تقدي���رات الوزارة إن الفائض في خزينة الضرائ���ب قد يصل إلى 20 مليار 

ش���يكل، حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل 7ر5 مليار دوالر، وهذا يعني جباية 

أعلى بنس���بة حوالي 7% مما كان مخططا لميزانية العام الجاري 2017. وكان الهدف 

جباية 286 مليار شيكل، وكما يبدو سيقفز اجمالي الجباية إلى 306 مليارات شيكل.

وكان الفائ���ض حتى نهاية الش���هر الماضي، تش���رين االول، قد بل���غ في خزينة 

الضرائ���ب 18 مليار ش���يكل، وهو ما يع���ادل 1ر5 مليار دوالر، ونس���بة عالية من هذا 

الفائض هي جباية من مصادر لمّرة واحدة، وبالذات من صفقات بيع شركات ضخمة، 

أكبرها شركة “موبيل أي” اإلس���رائيلية، التي اخترعت أجهزة تحذير للسيارات كي 

تقلل م���ن احتماالت حوادث الطرق. وصفق���ة البيع هذه بلغ���ت 11 مليار دوالر، ومن 

المفت���رض أن تكون عائ���دات الضريبة منه���ا أكثر من ملي���ار دوالر. كذلك فقد تم 

هذا العام بيع ش���ركات تقنية عديدة بحجم أقل، ما يزي���د من در أموال على خزينة 

الضرائب. وحسب التقارير، فإن استمرار نسبة التشغيل العالية جدا، التي تنعكس 

في نسبة بطالة 3ر4%، هي أيضا من شأنها أن ترفع من مداخيل الضرائب. 

وت���رى وزارة المالية، ووزيرها موش���يه كحلون، أن ه���ذا الفائض يجب أن ُيعاد 

إلى دافعيه، والقصد الشرائح الوس���طى والعليا والشركات. بينما بنك إسرائيل 

المرك���زي، بموقفه التقليدي، والذي عّبرت عنه فل���وغ في األيام األخيرة، يطالب 

الحكوم���ة بخفض الدين الع���ام، كي يكون بقدرة الحكومة مس���تقبال تخصيص 

ميزانيات أكبر للجوانب االجتماعية على مختلف تسمياتها.

وحس���ب تقدي���رات وزارة المالية، فإن التخفيض المخط���ط في ضريبة الدخل 

س���يجعل من يتقاضون رواتب غير صافية، تتراوح م���ا بين 3 آالف دوالر وحتى 

5600 ألف دوالر، يس���تفيدون سنويا من زيادة مدخول صاف، يتراوح ما بين ألف 

وحتى 1400 دوالر.

وتقول فلوغ في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن على الحكومة تقع 

مس���ؤولية تزويد الجمهور بخدمات اجتماعية بمس���تويات عالية، مثل التعليم 

والصح���ة والمواصالت والرفاه وغيرها. فبالمقارنة العالمية، فإن الصرف المدني 

لدينا هو منخفض ج���دا، وهذا ينعكس في التحصيل العلمي المنخفض لجهاز 

التعلي���م، وفي ارتفاع الصرف الفردي لكل واح���د منا، على جهاز التعليم لنعلم 

االبن���اء، وضغط ضخم ج���دا في الصرف على جهاز الصح���ة، وينعكس أيضا في 

غياب بنى تحتية مناس���بة في عدة مجاالت. والتخفي���ض الضريبي الذي تعده 

وزارة المالية من شأنه أن يقلص قدرة الحكومة أكثر على االستثمار في المجاالت 

االجتماعية السابق ذكرها، ما سيضر بمستوى معيشتنا.

وقال���ت فلوغ إن���ه إذا أخط���أت وزارة المالية هذا العام ف���ي تقديراتها لحجم 

مداخي���ل الضريبة، وكانت أعلى من المتوقع، فإنه في س���نوات خلت كان الخطأ 

بنتيجة عكس���ية. وعلى الحكومة أن تأخذ بعين االعتبار أن قس���ما كبيرا من هذا 

الفائض نابع من مداخيل لمّرة واحدة، وهي ليس���ت ثابتة في مداخيل السنوات 

المقبلة، لذا من غير الممكن اجراء تخفيض ثابت، اس���تنادا على مداخيل ليست 

ثابتة. وكان بنك إسرائيل قد حذر في تقرير سابق له من أن أي تخفيض ضريبي 

في العام المقبل 2018 سيتبعه رفع ضرائب في العام التالي 2019.

وتقول فلوغ إنها ال تعترض على مقولة وزارة المالية بأنه يجب اعادة الفائض 

الضريبي للجمهور، فالخالف هو على الطريقة. وما يطرحه بنك إسرائيل هو زيادة 

االس���تثمار والخدمات للجمهور، بشكل يساهم في رفع نسب النمو االقتصادي، 

وبالتالي رفع المستوى المعيشي من خالل جودة الخدمات االجتماعية.

وتتاب���ع فلوغ قائلة إنه من أج���ل فهم موقف البنك المرك���زي، يجب أن نذكر 

ع���دة حقائق ومنها أوال، أنه أحيانا يؤدي تخفيض الضرائب إلى زيادة النش���اط 

االقتصادي، ولكن في اقتصاد في حالة نس���بة تش���غيل كاملة، كما هو قائم في 

إس���رائيل حاليا، فإن التخفيض ال يؤدي إلى زيادة في النمو االقتصادي. وثانيا، 

أن���ه في وضعية الخدمات االجتماعية، في الوقت الراهن، على الحكومة أن تفكر 

مليا كيف تس���تخدم فائض الضريبة من أجل تقصير الدور لألطباء المختصين 

والخبراء، وكيف نحارب الفقر. ويجري الحديث عن خدمات واقعة تحت س���يطرة 

الحكومة، وهي قادرة على رفع مستواها.

من ناحية أخرى أبدت محافظة بنك إس���رائيل تحفظه���ا واعتراضها على نية 

وزارة المالي���ة والحكومة ع���رض الموازنة العامة للعام 2019، م���ع نهاية الدورة 

الش���توية الحالية، بمعنى في ش���هر آذار المقب���ل- 2018. وقالت إنه وقت مبكر 

لمعرفة التقديرات االقتصادية في العام 2019، وهذا يلزم الحكومة بأن تخصص 

احتياطي���ا أكبر ف���ي الموازنة العامة لتكون قادرة عل���ى امتصاص أي اهتزازات 

اقتصادية قد تنشأ في ذلك العام.

وكان���ت أنباء تحدثت عن أن رئيس ال���وزراء بنيامين نتنياهو قد اتفق مع وزير 

المالية موش���يه كحلون على اقرار موازنة العام 2019، ف���ي الربع األول من العام 

2018 وليس في نهاية الس���نة المقبلة، كما هو متبع. ومعنى هذا تقديم موعد 

اقرار الموازنة في الكنيست بتسعة أشهر. وهو اجراء انتقده المحللون والخبراء 

االقتصاديون. واالعتقاد السائد هو أن نتنياهو يريد تقليص حقل األلغام الذي 

قد يواجهه في العام المقبل، لدى اعداد الموازنة العامة، قبل أش���هر من الموعد 

القانوني لالنتخابات البرلمانية في خريف العام 2019. وهذا حساب يصب أيضا 

ف���ي صالح كحلون، الذي ال يتش���جع للتوج���ه إلى انتخابات مبك���رة. أما الذريعة 

االقتصادية التي يعرضها نتنياهو وكحلون فهي أن اقرار الموازنة بشكل مبكر 

من شأنه أن يقلص احتماالت الضغوط الحزبية. 

وتتب���ع إس���رائيل منذ العام 2009 نظ���ام الميزانية المزدوج���ة، إال أن القانون 

تم تعديله مؤخرا بش���كل يجعل الحكومة تق���ر ميزانية لعام واحد، في حال من 

المفت���رض أن تجري فيها انتخابات برلمانية وفق الموعد القانوني، وذلك كي ال 

يتم فرض موازنة عامة على الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد االنتخابات.

بنك إسرائيل المركزي يحذر من أي خفض 
ضريبي ويدعو لزيادة الميزانيات االجتماعية

*كارنيت فلوغ تحذر حكومتها من إساءة استخدام الفائض الضريبي الذي سيسجل هذا العام ذروة غير مسبوقة 
وبفائض 7% عما كان مخططا وما يعادل 7ر5 مليار دوالر *وتنتقد نية الحكومة تقديم موعد إقرار ميزانية 2019*
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.. من ألبوم "النكسة".

فيما يلي الخيارات األربعة التي طرحها المتحاورون هي:

الخيار األول ـ دولتان للشعبين
تعرض صحيفة »دفار ريشون«، بداية، تاريخ »فكرة التقسيم« والتحوالت 

الت���ي طرأت عليه���ا، فتق���ول إن فكرة تقس���يم البالد )فلس���طين/ »أرض 

رحت، للمرة 
ُ
إس���رائيل«( إلى دولتين � واح���دة يهودية واألخرى عربي���ة � ط

األولى، إبان االنتداب البريطاني. فقد وضعت لجان مختلفة خرائط تتضمن 

اقتراحات بش���أن صيغة التقس���يم، لكنها »قوبلت بمعارضة كاس���حة من 

القيادة العربية الرس���مية« وأثارت »خالفات عميقة بين الجمهور اليهودي 

حول فكرة التقس���يم بحد ذاتها«. وكذلك كان الحال مع قرار التقسيم الذي 

صدر عن األمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، الذي أنهى االنتداب البريطاني 

على فلس���طين وقضى بإنش���اء دولتين، عربية ويهودية، »تقيمان بينهما 

وحدة اقتصادية«، إذ »رفضته القيادات العربية في أرض إس���رائيل والدول 

العربية« � كما تقول الصحيفة � مما »أش���عل حرب االس���تقالل التي انتهت 

بإنشاء دولة واحدة فقط، هي دولة إسرائيل«، بينما انتقلت األراضي »التي 

لم تنجح إس���رائيل في االس���تيالء عليها« )الضفة الغربية وقطاع غزة( إلى 

سيطرة دولتين عربيتين مجاورتين، هما األردن ومصر. 

غير أن »فكرة التقس���يم« ظلت قائمة خالل السنوات الالحقة أيضا. وبينما 

كان يبدو أن هذه »الفكرة« هي شعار »قوى هامشية متطرفة« بين الجمهور 

اإلسرائيلي طيلة سنوات طويلة، حتى أن أحزاب »اليسار الصهيوني« أيضا 

رفضتها وقاومتها، أصبحت تبدو � في العام 1992 � »أكثر واقعية وأقرب من 

أي وقت مضى«، وذلك إثر اعتالء إس���حاق رابين س���دة الحكم في إسرائيل. 

ورغم أن »اتفاقيات أوس���لو«، التي وقعت عليها إس���رائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية في العام 1993، منحت الفلسطينيين »حكما ذاتيا« في جزء من 

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة »كتسوية مرحلية«، دون أي ذكر لمصطلح 

»الدولة الفلس���طينية«، إال أن االعتراف المتبادل بين الطرفين »اس���تنهض 

د لديهم القناعة بأن إقامة دولة 
ّ
آمال الكثيرين في الجانب اإلس���رائيلي وول

فلسطينية مس���تقلة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الحل الصحيح والعادل 

للصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني«. 

لكن س���رعان ما تبين أن الواقع »أشد تعقيدا وأكثر إشكالية عما كان يبدو 

ظاهريا«: ففي ظل الحكم الذاتي الفلسطيني الجزئي »تعززت قوة التنظيمات 

اإلرهابية« التي »ترفض أي اعتراف بدولة إس���رائيل وتعارض أية تس���وية 

تاريخية معها«. كما أن »فش���ل القيادتين«، اإلسرائيلية والفلسطينية، في 

التوصل إلى تسوية سياسية »بعد سنوات من جهود الوساطة الدولية«، أدى 

إلى »تراجع حل الدولتين وانحس���ار التأييد ل���ه باعتباره حال ممكنا ومتاحا«. 

وم���ع ذلك، بقي مؤيدو ه���ذا الحل في داخل إس���رائيل يعتبرونه »ليس حال 

عادال فحس���ب، بل الوحيد الذي يس���مح ببقاء دولة إسرائيل كدولة يهودية 

بها »خطر فقدان األغلبية اليهودية«. 
ّ
وديمقراطية«، أيضا، ويجن

يؤكد المحامي غلعاد ش���ير، أحد المشاركين اإلسرائيليين المركزيين في 

المفاوضات واالتفاقات السياس���ية مع الجانب الفلس���طيني خالل العقود 

الثالث���ة الماضي���ة، في حديث���ه للصحيف���ة، أن »حل الدولتين للش���عبين 

ه���و الطري���ق الوحيد الذي يضم���ن بقاء دولة إس���رائيل كدول���ة يهودية 

ديمقراطية«. ويضيف: »ال مفّر من االنفصال عن الفلسطينيين، ضمن حدود 

واضحة. ولذا، فمن واجب أية حكومة إس���رائيلية بذل كل الجهود الممكنة 

في السعي إلى تحقيق ذلك، بصورة تدريجية، متعقلة وحذرة«. وهو يرى أن 

إسرائيل ملزمة بالدفع نحو هذا االنفصال »حتى ولو بدون اتفاق شامل لحل 

الصراع«، ألن »الواقع القائم اليوم يش���ي بأن ال أمل في التوصل إلى تسوية 

ش���املة ودائمة تتضمن حل كل الخالفات واإلشكاليات بين الطرفين، سواء 

حول القدس، الالجئين، األمن والحدود«. ولهذا، فهو يقترح »اتخاذ خطوات 

تفضي إلى مفاوضات مس���تقبلية وتخدمها«، وف���ي مقدمة هذه الخطوات 

»تس���وية مرحلية تضمن تغيير مسار التدهور الراهن نحو دولة واحدة، ألن 

الوقت يعمل في غير صالحنا«. 

وردا على س���ؤال الصحيفة حول »شكل الدولة الفلسطينية التي يتحدث 

عنها«، قال ش���ير إن »على الجيش اإلس���رائيلي أن يبق���ى في الميدان« وإن 

»جميع محاوالت التخويف من صواريخ ستسقط على مطار اللد )بن غوريون( 

ال أس���اس له���ا، ألن من الس���هل معالجة المش���كالت والتحدي���ات األمنية 

الناش���ئة«. وأضاف: »ثمة هنا ش���عب آخر س���يعيش في دولة سيادية إلى 

جانبن���ا، لكن من دون جيش ومن دون القدرة على عقد تحالفات عس���كرية، 

وإنما تحت رقابة لصيقة وتامة«! 

يحتج ش���ير على مالحظة/ تس���اؤل الصحيفة بأّن »الجمهور اإلس���رائيلي 

الي���وم أقل تحمس���ًا لهذه الفك���رة عما كان علي���ه إبان اتفاقيات أوس���لو« 

ويقول: »نرى خالل الس���نوات األخيرة كلها، بما في ذلك إبان موجة »إرهاب 

الس���كاكين«، أن ثمة أغلبية إسرائيلية واضحة، دائمة ومستقرة، تؤيد حل 

ه أعاله يعتمد على مقترح كلينتون من كانون 
ُ
الدولتين. المس���ار الذي بّينت

األول 2000. وإذا ما س���ألتم الناس إن كانوا مس���تعدين إلخالء مستوطنات 

كجزء من اتفاقية س���الم، فس���ترون أن ثمة أغلبية مؤي���دة لهذا أيضا. وهو 

بات 
ّ
الحال بالنس���بة لتقس���يم القدس أيضا. ولكن حين يجري تقسيم مرك

الحل الشامل، تختفي هذه األغلبية.... أومن بأن جزءا كبير من شعبنا يوافق 

على ما أقول، لكنه مش���وش ومرتبك ألنه يعتق���د بأنهم انتزعوا منه صفة 

»الوطني«... إسرائيليتي تقول بأن الدولة المحاطة بحدود معروفة وواضحة 

يمكن الدفاع عنها وحمايتها ه���ي أكثر أهمية من مجرد قطعة من األرض 

هنا أو هناك«. 

كما يعترض ش���ير، أيضا، على الش���عار اإلس���رائيلي ال���ذي يزعم بأن »ال 

ش���ريك« في الجانب الفلس���طيني ويؤكد: »ثمة الكثير مما يجب القيام به 

على الصعيد السياس���ي من أجل الدفع باتجاه مفاوضات سياس���ية جدية 

مع الفلس���طينيين«!  لكّن »المش���كلة«، في رأيه، هي »انع���دام الرغبة لدى 

القيادات في تغيير مواقعها ومراكزها«. 

الخيار الثاني ـ دولة واحدة وسيادة
إسرائيلية على »يهودا والسامرة«

م���ا يعتبره غلعاد ش���ير ومؤي���دو »ح���ل الدولتين« في إس���رائيل بمثابة 

»التهدي���د األكبر واألخطر« � دول���ة واحدة بين النهر والبحر � يش���كل، في 

المقاب���ل، غاية تطلع قط���اع غير قليل م���ن اليمين اإلس���رائيلي يدعو إلى 

بسط السيادة اإلس���رائيلية الكاملة على مناطق »يهودا والسامرة« )الضفة 

الغربي���ة(. من أبرز المعبرين ع���ن رؤية هذا القطاع وطموح���ه، وزير الدفاع 

األس���بق موش���يه آرنس، رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، وزعيم حزب »البيت 

اليهودي«، وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت. 

»ه���ذه األرض لنا، من���ذ األزل وإلى األبد. كل ما نصب���و إليه هو العيش مع 

الفلس���طينيين بس���الم، من دون إرهاب، لكن ينبغي عليهم تقّبل السيادة 

اليهودي���ة عل���ى أرض إس���رائيل«، تقول يهوديت كاتس���وبر، الناش���طة 

السياس���ية المس���توِطنة في »كريات أربع« والتي كانت ضمن النواة األولى 

التي أقامت »الحي اليهودي« في مدينة الخليل. وهي تقود، خالل السنوات 

األخيرة، حملة دعائية جماهيرية تتمحور حول »الس���يادة اإلسرائيلية على 

أرض إس���رائيل« � وهي حمل���ة »تحقق نجاحا ملحوظا وتس���تقطب اهتماما 

واسعا وتأييدا كبيرا«، كما تقول في حديثها للصحيفة. 

بدأت كاتس���وبر بترويج فكرة »الس���يادة اإلس���رائيلية« في أعقاب إخالء 

المستوطنات اإلس���رائيلية من قطاع غزة، في العام 2005. »قلنا إنه من غير 

الممك���ن أن يجري طرد اليهود بعد اآلن وإن علينا الش���روع في خوض نضال 

ا بأنه حتى لو أنقذن���ا قطعة أخرى من األرض، ث���م قطعة أخرى، 
ّ
آخ���ر. أيقن

فليس في هذا ما يحقق الهدف المرجو � إنقاذ أرض إس���رائيل. توصلنا إلى 

قناعة بضرورة تغيير التوجه واالتجاه. جلس���نا، أن���ا ومجموعة أخرى ضمت 

ي���ورام أتينغر، كارولين غليك، الحاخامة ش���والميت ميالمي���د، وقررنا عقد 

مؤتمر حول الس���يادة، في العام 2011. عقدناه في الخليل وحضره نحو 300 

ش���خص. س���اد االتفاق على أنه يتوجب، أوال، تغيير نظرة جمهورنا، تغيير 

أسلوب »دونم إثر دونم« وجعله كفاحا لتغيير الوعي«. 

بين مؤيدي »بسط السيادة«، تقول كاتسوبر، ثمة أربعة توجهات مختلفة: 

»التوجه األول يتحدث عن بس���ط السيادة اإلس���رائيلية الكاملة على جميع 

مناط���ق الضفة الغربي���ة -A   ، B و C. التوجه الثان���ي يقترح على الحكومة 

اإلس���رائيلية بسط الس���يادة على جميع مناطق “يهودا والسامرة” )الضفة 

الغربي���ة(، بحيث يكون ثمة حكم ذاتي فلس���طيني في منطقتي B و C. في 

إطار هذا التوجه، يس���تطيع المواطنون الفلس���طينيون )في تلك المناطق( 

طل���ب الحصول عل���ى المواطنة اإلس���رائيلية، وكل من يس���توفي المعايير 

والشروط يحصل عليها. أما التوجه الثالث، فهو الذي يقوده الوزير نفتالي 

بيني���ت، ويقترح ضم منطقة C فقط، ضمن ما يس���مى “خط���ة التهدئة”. 

وأما التوجه الرابع، الذي يقوده موش���ي فيغلين )عضو كنيس���ت سابق عن 

“الليكود”(، فيقترح تش���جيع هجرة الفلس���طينيين عن ه���ذه المناطق”. 

وتعلن كاتسوبر أنها، شخصيا، تؤيد التوجه األول. 

وردا على س���ؤال الصحيفة عما إذا كان الفلسطينيون سيقبلون “العيش 

في دول���ة ال تعترف بهم كفلس���طينيين”، قالت كاتس���وبر: “إذا كان ثمة 

م���ا يربط أحمد باألرض، فال مش���كلة إطالقا، لكن لي���س كجماعة”! وأضافت: 

“أعتق���د بأننا نرتكب خطأ أخالقيا، إذ لم تكن ثمة قومية فلس���طينية هنا. 

حتى العام 1970، لم تكن كلمة “فلسطينيون” مكتوبة في أية وثيقة.  هذه 

الجماعة الفلسطينية هي اختراع من السبعينيات”! 

وفي محاججة “التخوف من فقدان األغلبية اليهودية”، تقول كاتس���وبر: 

“إذا نظرنا إلى عدد اليهود والفلس���طينيين اليوم، بما في ذلك في مناطق 

يهودا والس���امرة )الضفة الغربية(، فس���نجد أن ثمة أغلبية يهودية تصل 

إل���ى 66%. وأما إذا أضفن���ا قطاع غزة أيضا، فنحن نش���كل أغلبية تصل إلى 

61%”. ثم تضيف أن “تأييد هذه الفكرة )بس���ط السيادة اإلسرائيلية( آخذ 

باالتساع باستمرار”. ولتأكيد ادعائها هذا، تورد ما بّينته نتائج “استطالع 

رأي أجري في شهر شباط األخير”، كما تقول، من ضمنها أن 75% من اليهود 

اإلس���رائيليين يؤيدون “بسط السيادة اإلس���رائيلية” بينما لم يؤيد إقامة 

دولة مستقلة “سوى 7% فقط”. 

أما الهدف التالي الذي تس���عى كاتسوبر ومؤيدوها لتحقيقه فهو “سن 

قانون في الكنيس���ت يقضي ببس���ط الس���يادة اإلس���رائيلية على يهودا 

والس���امرة )الضفة الغربية(، ألن بس���ط هذه الس���يادة الي���وم يتطلب أمرًا 

عسكريا يصدره قائد المنطقة العسكرية الوسطى، ألننا نعيش تحت حكم 

عسكري”! 

الخيار الثالث ـ اإلبقاء على »الوضع القائم«
ثمة من يعتقد بأنه على الرغم من اإلش���كالية الكبيرة والتعقيد الشديد 

اللذي���ن ينطوي عليهما الوض���ع القائم في الضفة الغربي���ة، إال أنه ال يزال 

يشكل »الخيار األفضل، أو األقل سوءًا، بالنسبة لدولة إسرائيل«. 

الجنرال )احتي���اط( يعقوب عمي���درور، الرئيس الس���ابق ل�«مجلس األمن 

القومي« والقائد الس���ابق لشعبة االس���تخبارات العسكرية )أمان(، يقول إن 

»الفجوة بين ما يريده اإلس���رائيليون وما يريده الفلس���طينيون في الوضع 

الراه���ن أكبر وأعمق م���ن أن يتم التجس���ير عليها والتوصل إلى تس���وية 

سياسية«. ويوضح: »وضعت جميع االدعاءات المؤيدة والمعارضة للخيارين 

الس���ابقين � دولة واح���دة أو دولت���ان � وتوصلت إلى االس���تنتاج بأن الحل 

األفض���ل هو إدارة الوض���ع القائم بصورة صحيحة. في ه���ذه اللحظة، ليس 

هنالك اس���تعداد لدى أي من الطرفين لتقديم جميع هذه التنازالت. ولذا، 

يجب إبقاء الخيارين مفتوحين، فربما يس���تطيع أبناؤنا، أو أحفادنا، التوصل 

إلى اتفاقية بعد خمسن عاما«! 

وي���رى الصحاف���ي والكات���ب بنحاس عنب���ري، أيض���ا، أن »تفضيل الوضع 

القائ���م هو ضرورة، وليس خيارا مثاليا«. ويوضح عنبري، الباحث في »المركز 

المقدس���ي لقضايا الجمهور والدولة«: »من المفضل التوصل إلى تس���وية 

مع الفلس���طينيين وإنهاء الصراع، لكن هذا لن يحدث في المدى المنظور«. 

ويعتقد بأنه »من الممكن التوصل إلى تس���وية مع الفلسطينيين القاطنين 

اليوم في الضفة الغربية، لكن المش���كلة الحقيقية تبدأ من الفلسطينيين 

الذين طردوا ف���ي العام 1948«. ذلك أن هؤالء الفلس���طينيين »يعتبرون أن 

نهاي���ة الصراع تتمثل في عودتهم، جميعا، إل���ى األماكن التي كانوا فيها 

قبل 1948، وهو ما ال تستطيع إسرائيل القبول به أو الموافقة عليه«! 

وردا على س���ؤال الصحيفة حول »ما يمكن القيام به اآلن«، قال عنبري إنه 

»ينبغي التوصل مع الفلسطينيين إلى ترتيبات عينية، في قضايا تصاريح 

العمل في إس���رائيل، تزوي���د المياه والكهرباء، مث���ال«. وهي قضايا تتعلق 

ب�«إتاحة العيش للطرفين«، كما يقول! 

ويوج���ه عنبري انتقاداته للجانب الفلس���طيني ويحّمله المس���ؤولية عما 

آل���ت إليه األوض���اع في الضفة الغربي���ة )!(، فيقول إن »الفلس���طينيين لم 

يتقدم���وا حتى اآلن ب���أي اقتراح... جمي���ع األفكار واالقتراح���ات تأتي من 

الجانب اإلس���رائيلي«!! ويضيف: »أنا أش���اهد التلفزيون الفلس���طيني وما 

يج���ري هناك هو عملية غس���ل دماغ رهيبة. ثمة جي���ل كامل قد تربى على 

الكراهية تجاهنا«! ثم يحاول »دحض« االعتقاد بأن الش���عب الفلس���طيني 

معني بالسيادة على أرضه ونفسه، فيقول: »نحن نعتقد بأن الفلسطينيين 

يتحّرق���ون إلقامة دولة فلس���طينية خاصة بهم، لكن ه���ذا ليس صحيحًا... 

إنهم يريدون العيش بهدوء وبدون مضايقات. أما دعاة الوطنية في الشعب 

الفلسطيني فهم ليسوا سوى النخبة األكاديمية التي تعيش في رام الله... 

هم الوحيدون الذين يتحدثون عن دولة مستقلة«!! 

يدافع عنبري عن »خيار الحفاظ على الوضع القائم«، على الرغم مما فيه من 

»إش���كاليات«، كما يصفها. ويقول: »ارتسمت لنا صورة القوة المحتلة ونحن 

م هذه الصورة 
ّ
ال نريد أن يرانا العالم بهذه الصورة. النخبة في رام الله تضخ

أضعاف���ا مضاعفة وهي تتمتع بعالقة وثيقة م���ع اإلعالم العالمي. تضررت 

صورة إس���رائيل كثيرا، لكن ليس ثمة ما يمكن عمله، ألن أية محاولة للقيام 

بشيء آخر ستفضي إلى ما هو أسوأ من الوضع الحالي بكثير، الذي هو »األقل 

سوءًا«. أما المرحلة التالية، ما بعد »الوضع القائم«، فهي: عندما يحين الوقت 

ويحصل االنفجار، س���يتوجب علينا التفكير بما علينا فعله، بعيدا عن خيار 

الدولة الواحدة بالطبع، والذي هو الخيار األسوأ على اإلطالق«، كما يقول. 

الخيار الرابع ـ وطن واحد لشعبين
إلى جانب الخيارات الثالثة السابقة، التي تعتبرها الصحيفة »تقليدية«، 

ثمة م���ن يحاول���ون »التفكير خارج الصن���دوق«، كما تصفه���م الصحيفة، 

فيطرح���ون خيارا رابع���ا يتلخص في: دول���ة واحدة مكونة م���ن مجموعات 

مختلفة ذوات حكم ذاتي ومكانة متساوية. 

ظهر هذا الخيار »غير التقليدي« ف���ي العام 2002، حين تبلورت مجموعة 

ضمت الش���اعر إليع���از كوهين، المس���توِطن في »كف���ار عتصيون«، موطي 

أش���كنازي، قائ���د الحمل���ة االحتجاجية الت���ي أعقبت حرب تش���رين 1973 

)»حرب الغفران«(، البروفس���ور إستر ألكس���ندر ود. حاييم آسا، وأقام هؤالء 

حركة فكري���ة أطلقوا عليها اس���م »عدالة« وضعت نص���ب عينيها نموذج 

»كونفدراليات ثالث تعيش ضمن حدود أرض إس���رائيل االنتدابية، تشمل 

األردن، إسرائيل وفلسطين«. وقد خاضت هذه الحركة االنتخابات للكنيست 

اإلس���رائيلي في العام 2003، لكنها لم تحصل س���وى على 1181 صوتا، وما 

لبثت أن تفككت واختفت في إثر ذلك.  

يقول كوهين إن »الفكرة األولية كانت إقامة دولة فلس���طين ضمن حدود 

1967، بحي���ث تعيش في هذه الدول »جماعات«... مثال، الفلس���طينيون في 

األردن يكونون مواطنين أردنيين ومواطنين في الكونفدرالية الفلسطينية 

أيض���ا وينتمون إلى الجماعة الفلس���طينية. أما المس���توطنون فيبقون في 

أماكنهم، في داخل فلسطين، لكن ينتمون إلى الجماعة اإلسرائيلية«. 

في الس���نوات التالية، توصل كوهين إلى القناعة بضرورة »االعتراف بحق 

الالجئين الفلس���طينيين في العودة«. ويوضح أنه »ليس من المهم صيغة 

الح���ل النهائي. ألنه، إذا لم نعترف بالجئي العام 1948 وبأن إس���رائيل هي 

وطن واحد للش���عبين، فلن يكون هنالك أي حل«. وعلى أساس هذه القناعة، 

بادر كوهين في العام 2009 إلى تش���كيل »منتدى فكري« ضم مستوطنين، 

أكاديميين ونش���طاء اجتماعيين أبدوا اس���تعدادا للحدي���ث عن »جماعات 

مختلفة تتقاسم حيزا جغرافيا واحدا«.  

»نحن نقول إنه إذا ما أردنا فعل ش���يء قابل للحياة ومؤهل للصمود لعدة 

أجيال، فمن الضروري احترام الروابط العميقة التي تربط كال الشعبين لهذا 

الم���كان«، يقول كوهين، مش���يرا إلى أن هذا »يتعارض م���ع المفهوم الذي 

قامت عليه اتفاقيات أوسلو، من حيث أن الخط األخضر هو الذي يحدد حدود 

إسرائيل وحدود فلسطين... نحن نعلم أن كال الشعبين مرتبطان بهذه البالد 

كلها، دون تقس���يم«! وفي رأيه أن »أحد األمور التي تكرس���ت خالل العقود 

األخيرة هو أن كلمة »س���الم« ترتبط بتنازالت مؤلمة وتثير الرعب. نحن نريد 

أن نعي���د إلى هذه الكلمة ما فيها من أمل، أن نحدث تغييرا في لغة الحوار 

التي تتراوح ما بين الخسائر واألرباح المترتبة عن السالم«.   

وين���وه كوهين ب���أن »هذه حرك���ة متطوعين اتخذت ق���رارا مبدئيا بعدم 

الحصول على أي تمويل من أية صنادي���ق تابعة لحكومات أجنبية، تعتمد 

نه���ج العمل الجماهي���ري الميداني...عقدنا حتى الي���وم أكثر من 400 لقاء 

بيتي ولدينا 300 ناش���ط مداوم وبضعة آالف م���ن المؤيدين والداعمين... 

نتقدم بوتيرة بطيئة وبعمل ش���اق«. ويعتبر أن »الصعوبة المركزية تتمثل 

في اليأس الس���ائد لدى الطرفين، علما بأن اليأس والخوف هما أعمق وأشّد 

لدى الجانب الفلس���طيني، ألن حياته اليومية أقسى بكثير... والظروف في 

تدهور مستمر منذ اتفاقيات أوسلو«. 

ويرى كوهين أن »خيار الوطن الواحد للش���عبين« يب���دو اليوم »أقرب إلى 

الواقع مما كان عليه قبل خمس س���نوات«، مع اتس���اع اإلقرار، »في إسرائيل 

وفي غالبية دول العالم«، كما يقول، بأن »حل االنفصال غير واقعي وغير ذي 

صلة«. ويضيف: »لقد نجحنا في إدخال مصطلح »كونفدرالية« إلى الس���جال 

العام، حتى أن وكالة المخابرات المركزية األميركية )CIA( قد توجهت إلينا 

مؤخرا تطلب إيضاحات وتفسيرات حول ما نطرحه، ألن األميركيين يدرسون 

اليوم خيارات جديدة، من بينها الخيار الذي نطرحه نحن”.

الخيارات األربعة:

دولتان ودولة واحدة تحت سيادة إسرائيلية والحفاظ على الوضع القائم و»وطن واحد لشعبين«

خمس���ون عامًا مرت على الحرب العدوانية اإلس���رائيلية في 

العام 1967، التي أعادت ترسيم حدود دولة إسرائيل وأعادت، 

أيضا، تش���كيل المجتمع اإلسرائيلي. خالل ستة أيام، ازدادت 

المس���احة الجغرافية الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية بخمسة 

أضعاف فب���دا وكأن الخطر الذي تهدد وجود دولة إس���رائيل 

قد زال وتبدد. رأى قطاع واس���ع من اإلسرائيليين أن اإلنجازات 

العس���كرية الت���ي تحققت في تلك الحرب قد تش���كل فرصة 

مواتية إلحالل السالم بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، 

فيما رأى آخرون أنها إش���ارة إلهّية لخالص إس���رائيل ورسالة 

تأمر بالتش���بث بأية قطعة من األرض، مهم���ا كانت النتيجة، 

فانطلق مش���روع بناء المس���توطنات وتكريس���ها سعيًا إلى 

»تثبيت السيطرة اإلسرائيلية«!

غير أن تلك اإلنجازات العس���كرية قد أث���ارت، في المقابل، 

نقاش���ا واسعًا وفرضت أس���ئلة سياس���ية وأخالقية جوهرية 

وقاس���ية دارت حول الواقع المس���تجد الذي تمخض عن وضع 

ش���عب بأكمله تحت نير احتالل عس���كري، على كل ما يعنيه 

وم���ا يترتب عنه. فأطلق البروفس���ور يش���عياهو ليبوفيتش، 

مثال، »نبوءة الغضب« التي حذرت من »تحّول دولة إس���رائيل 

إلى دولة مخابرات« ومن أن »اس���تمرار الس���يطرة العسكرية 

اإلس���رائيلية على المناطق الفلس���طينية سيؤدي، بالضرورة، 

إلى اعتماد سياس���ة مماثلة لتلك الت���ي اعتمدها النازيون« 

ومن أن »استمرار االحتالل سيعني القضاء على دولة إسرائيل 

كدولة للشعب اليهودي، دمار الشعب اليهودي كله وانهيار 

البن���ى االجتماعية التي أقيمت وتدمير اإلنس���ان � اليهودي 

والعربي على حد س���واء«. بينما كتب األديب دافيد غروسمان 

)في »الزمن األصفر«(: »أصبحنا نعيش في وضع مش���ّوه يقوم 

 بين الكراهي���ة والمخاوف، في 
ّ

على أوهام، عل���ى توازن هش

صحراء عاطفية وإدراكية«.

خالل السنوات الخمس���ين الماضية، أنشئت عشرات � وربما 

مئات � المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

بتشجيع ودعم مباش���رين من الدولة ومؤسساتها السلطوية 

المختلفة. الحقا، وفي إطار »اتفاقيات أوس���لو«، تم نقل بعض 

المناطق في الضفة الغربية إلى يدي الس���لطة الفلسطينية، 

لكن الجزء األكبر من األراضي ال يزال خاضعا للحكم العسكري 

اإلس���رائيلي. في قطاع غزة، تم إخالء المستوطنات اليهودية 

في »انس���حاب أحادي الجانب« في العام 2005، بينما تم ضم 

القدس الشرقية إلى إسرائيل رسميًا و«توحيدها« مع القدس 

الغربية، ضمن قانون خاص ش���ّرعه الكنيست اإلسرائيلي في 

العام 1981.

إسرائيل تتجنب الحسم...  وأربعة خيارات
ال تزال إس���رائيل تتجنب، في المحصلة العملية النهائية، 

أي حسم بشأن مستقبل األراضي الفلسطينية التي احتلتها 

قبل خمس���ين عامًا، إذ يبدو أن أية حكومة إسرائيلية جديدة 

تتعمد � نتيجة موازين واعتبارات إس���رائيلية داخلية � إرجاء 

 في هذا األمر إلى موعد آخر تعتقد بأنه سيكون »أفضل« 
ّ

البت

من الوقت الراهن. فقد أثارت جميع محاوالت الحسم، الجزئية 

والخجولة، التي ظهرت حتى اآلن نقاشات حادة، لكن عقيمة، 

مظاه���رات وصراعات، بل أوصل���ت حتى إل���ى اغتيال رئيس 

حكومة )إسحاق رابين، 1995(، فضال عن محاوالت اغتيال أخرى 

استهدفت وطالت ناشطين سياسيين.

واليوم، بعد أسبوعين من الذكرى الثانية والعشرين الغتيال 

إسحاق رابين وخمسة أش���هر من الذكرى الخمسين لالحتالل 

في الضف���ة الغربية وقطاع غزة، تدور س���جاالت إس���رائيلية 

مختلف���ة تتمحور حول س���ؤال جوهري هو: م���ا هي الخيارات 

المس���تقبلية المتاحة أمام إس���رائيل بش���أن الضفة الغربية 

وقطاع غزة؟ 

في إطار ه���ذه الس���جاالت، أجرت صحيفة »دفار ريش���ون« 

خمسون عامًا وما زالت إسرائيل تتجنب حسم موقفها بشأن »مستقبل الضفة الغربية«

أربعة خيارات متداولة في السجال اإلسرائيلي العام يجمعها
»قـلــق حقـيـقـي على مـســتقبل دولة إســرائـيـل وسـكـــانها«!

اإلس���رائيلية، مطل���ع الش���هر الج���اري، حوارات مع خمس���ة 

إس���رائيليين »يتبنون رؤى مبلورة، متكاملة ومتماسكة حول 

مستقبل يهودا والس���امرة )الضفة الغربية(«، كما وصفتهم، 

طرحوا خاللها أربعة خيارات مختلفة حول مس���تقبل إسرائيل 

والضفة الغربية. وأوضحت الصحيفة أن »القاس���م المشترك 

الوحي���د له���ؤالء جميعا هو القل���ق الحقيقي على مس���تقبل 

دولة إسرائيل وس���كانها«، بينما »آراؤهم مختلفة تماما، حّد 

التناقض الت���ام«. وباس���تثناء اثنين منه���م، يجمع الثالثة 

اآلخرون على ضرورة أن »تغّير إسرائيل توجهها واتجاهها«. 



الثالثاء 2017/11/21م الموافق 2 ربيع األول 1439هـ العدد 409 السنة الخامسة عشرة6

استطالعات: حركة "شاس" تتراجع إلى مستوى قوتها قبل 33 عامًا. 

أظه����ر تقري����ر جديد لمكت����ب االحص����اء المركزي 

اإلس����رائيلي أن الفجوات في المداخيل بين الشرائح 

المختلفة آخذة باالتس����اع، وهذا يبرز بش����كل خاص 

حينما يتأكد أن أكثر من 50% من العاملين يتقاضون 

72% م����ن معدل الرواتب وم����ا دون. كما تبرز الفجوة 

من جديد بين مداخيل الرجال والنس����اء، في حين أن 

معدل مدخول العائلة العربية كان في العام الماضي 

يقل عن 65% من معدل مداخيل العائالت اليهودية. 

وفي المقابل قال تقري����ر دولي إن معدل األعمار في 

إس����رائيل هو م����ن األعلى في العال����م، إال أن الصرف 

الرس����مي على الجهاز الصحي هو من أقل المعدالت 

بين الدول المتطورة. 

ويقول تقري����ر مكتب اإلحصاء إن مع����دل الرواتب 

الرس����مي غي����ر الصافي ف����ي العام الماض����ي 2016، 

بل����غ 9724 ش����يكال بالمع����دل، وهو ما يع����ادل 2762 

دوالرا، علم����ا أنه المس 10 آالف ش����يكل، عند نهاية 

الع����ام الماضي. في حين أن مع����دل الرواتب الفعلي 

بلغ في الع����ام الماضي 7030 ش����يكال. والفارق بين 

معدل الرواتب الرس����مي والفعل����ي، هو أن األول يتم 

احتس����ابه من خالل جمع كل الرواتب وقس����مها على 

كافة العاملين في الفترة المحددة، أما معدل الراتب 

الفعلي، فإنه يأخذ بالحس����بان مس����تويات الرواتب، 

بمعنى نس����بة االجيرين الذين يتقاضون كل واحدة 

من درجات الرواتب. 

وم����ن أبرز الفجوات الظاهرة تل����ك التي بين رواتب 

الرجال والنساء، إذ حس����ب التقرير بلغ معدل رواتب 

الرجال ف����ي العام الماض����ي 11664 ش����يكال، وهو ما 

يعادل 3313 دوالرا، مقابل 7633 ش����يكال للنس����اء، 

وهو ما يعادل 2168 دوالرا. ما يعني أن معدل رواتب 

النساء يس����اوي 4ر65% من معدل رواتب الرجال، في 

حين أن هذه النس����بة كانت قبل س����نوات قليلة في 

حدود 72%. ورغم ذل����ك، فإن التقرير يدعي أنه على 

مس����توى معدل المداخي����ل الفعلي، فق����د تقلصت 

الفجوة بين الرجال والنس����اء، إذ كان معدل مداخيل 

النساء يساوي 4ر73% من معدل مداخيل الرجال، في 

حين أن هذه النسبة كانت 73% في العام 2015. 

ويق����ول التقري����ر إن معطي����ات الع����ام الماض����ي 

2016، بّين����ت ارتفاعا طفيفا في نس����بة المخصصات 

االجتماعي����ة، من اجمالي مداخيل العائالت ككل، من 

نس����بة في حدود 9ر10% في العام 2015، إلى نس����بة 

3ر11% ف����ي الع����ام الماضي 2016. ويتوق����ع التقرير 

ارتف����اع هذه النس����بة في الع����ام الج����اري، بعد رفع 

المخصصات االجتماعية. 

يذك����ر أن المخصصات االجتماعي����ة، على مختلف 

أنواعه����ا، تش����كل مدخوال أساس����يا ل����دى العائالت 

الفقي����رة والضعيفة، وهذا يظهر بش����كل واضح في 

تقارير الفقر السنوية، إذ أن المخصصات االجتماعية 

ترف����ع بالمعدل حوال����ي 45% من العائ����الت الفقيرة 

اليهودية إلى ما فوق خط الفقر الس����نوي، و11% من 

العائ����الت الفقيرة العربية، لك����ون الفقر بين العرب 

أشد عمقا بين اليهود. وحتى أن تقرير الفقر الصادر 

في نهاية العام الماضي 2016 عن العام الذي س����بق 

2015، بّي����ن أن المخصص����ات االجتماعي����ة “أنقذت” 

3ر7% من العائالت العربية الفقيرة، وهذه نسبة لم 

نشهد مثلها من حيث تدنيها في السنوات الماضية 

ما يدل على تعمق الفقر بين العرب أكثر، على الرغم 

من تراجع أعداد األوالد في العائالت العربية.

وق����ال تقري����ر أخير إن مع����دل ال����والدات لدى األم 

العربية بل����غ 2ر3 للمرأة العربية الواحدة، مقابل 8ر6 

إلى 7 والدات لألم من نساء الحريديم. وهذا مقياس 

مهم للفقر، إذ أن مدخول العائلة بات ينقس����م على 

عدد أفراد أقل من ذي قبل. ورغم ذلك فإن ما يحصل 

هو العكس.

ويقول تقرير مكتب االحص����اء األخير إن الجمهور 

الواقع ف����ي أدنى ثالث درج����ات اجتماعية من أصل 

عش����ر، يعيش في حال����ة مديونية دائم����ة ومزمنة. 

فمع����دل مداخيل من هم في الش����ريحة االجتماعية 

األعل����ى تصل إل����ى 3ر7 أضع����اف مع����دل مداخيل 

الشريحة الدنيا. 

ويذكر أن معطيات الرواتب في العام الجاري 2017 

من شأنها أن تتغير بقدر ملموس، على وقع رفع الحد 

األدنى م����ن األجر، في مطلع الش����هر المقبل- كانون 

األول، إل����ى 5300 ش����يكل، وهذا أعل����ى مما كان في 

نهاية العام الماضي 2016، بنسبة تالمس %11. 

الفجوة بين العرب واليهود
وبّين تقري���ر مكتب االحصاء المركزي اإلس���رائيلي 

أن الفجوة بين مداخيل العائ���الت العربية والعائالت 

اليهودي���ة آخذة باالتس���اع. وقال التقري���ر إن معدل 

مدخول العائلة من فلس���طينيي الداخل بلغ في العام 

الماضي 2016، ما نس���بته 7ر64% م���ن معدل مدخول 

العائالت اليهودية، في حين أن هذه النسبة كانت في 

س���نوات ماضية في حدود 67%. إال أن تقرير المكتب 

يدعي أن النس���بة في العام 2016، ارتفعت عما كانت 

عليه في العام الذي سبق 2015، إذ بلغت 8ر%58.

وحس����ب التقري����ر ف����إن مع����دل دخ����ل العائالت 

اليهودي����ة الصاف����ي في العام الماض����ي 2016، كان 

12734 ش����يكال، وهو ما يع����ادل 3620 دوالرا، مقابل 

معدل دخل للعائالت العربية بحوالي 7384 ش����يكال، 

وهو ما يعادل 2097 دوالرا.

ويق����ول التقرير إن معدل رات����ب األجير اليهودي 

بلغ 10286 شيكال )رجاال ونساء(، وهو ما يعادل 2922 

دوالرا ش����هريا، مقابل 6658 ش����يكال شهريا لألجير 

العربي وه����و ما يع����ادل 1891 دوالرا، ما يعني فجوة 

بنسبة 42%. وتساهم في هذه الفجوة عدة عوامل، من 

بينها التمييز في القبول ألماكن العمل ذات الجودة، 

إذ أن نس����بة البطال����ة بي����ن العرب تصل إل����ى اربعة 

أضعاف نسبتها بين اليهود، 3% مقابل حوالي %12. 

كما أن حوالي 65% من النساء العربيات محرومات من 

فرص العمل، والسبب األكبر لهذا هو حرمان البلدات 

العربية م����ن مناطق صناعية ومؤسس����ات رس����مية 

وأماكن عمل. فهناك نس����بة شبه دائمة للبطالة بين 

األكاديميات العربيات تتراوح ما بين 20% إلى %25. 

في حين أن نصف النساء العربيات ذوات المؤهالت 

العالية ال يعملن في وظائف تتناس����ب مع مس����توى 

ش����هاداتهن. ونس����ب البطال����ة بي����ن األكاديميات 

العربيات تفند مزاعم المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة 

بأن الع����ادات والتقاليد تمنع النس����اء العربيات من 

االنخراط في سوق العمل. 

ويش����ير التقرير الرس����مي أيضا إل����ى الفجوة في 

معدالت الرواتب بين النساء اليهوديات والعربيات، 

فف����ي حين أن معدل رواتب النس����اء اليهوديات بلغ 

7928 ش����يكال، وهو ما يعادل 2252 دوالرا، فإن معدل 

رواتب النساء العربيات كان في 5004 شواكل، وهو ما 

يعادل 1421 دوالرا، بمعنى فجوة بنسبة %37.

من أعلى معدالت األعمار
في سياق متصل باألوضاع االجتماعية، أظهر تقرير 

 ،OECD ،جديد لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة

أن إس���رائيل تحل في المرتبة الرابعة عالميا من بين 

دول المنظمة في معدل األعمار، إذ يبلغ في إسرائيل 

1ر82 عام، وحوالي 84 عاما للنس���اء، مقابل حوالي 81 

عاما للرجال، وأن معدل األعمار سجل منذ العام 1970 

وحتى اآلن ارتفاعا بمعدل يزيد عن 10 سنوات.

وقد حلت إس����رائيل بعد اليابان، الت����ي بلغ معدل 

األعمار العام فيها 9ر83 عام، وبعد كل من اس����بانيا 

وسويسرا- 83 عاما. وأدنى معدالت األعمار كانت في 

لتوانيا- 6ر74 عام، وفي المكسيك- 75 عاما.

وتؤكد كل التقارير اإلس����رائيلية على وجود فجوة 

واضح����ة في مع����دل األعم����ار بين اليه����ود والعرب، 

كانع����كاس لألوض����اع االقتصادي����ة االجتماعية، إذ 

أن اليهود يعيش����ون ثالث س����نوات أكثر من العرب. 

وهذا نابع من جودة البيئ����ة، ومن القدرة على جودة 

غذائي����ة، وج����ودة الس����كن، والقدرة عل����ى التأمين 

الصحي والحصول على العالجات، والبعد عن المراكز 

العالجية، اضافة إلى جودة المواصالت وأنواع العمل 

وغيرها من العوامل.

وبل����غ معدل أعمار النس����اء اليهودي����ات في العام 

الماضي 5ر84 عام، مقابل 1ر81 عام للنساء العربيات. 

أما معدل أعمار الرجال اليه����ود فقد بات 9ر80 عام، 

مقابل 9ر76 عام لدى الع����رب. وفي ما يخص العرب، 

هناك تف����اوت كبير بين معدل األعم����ار في صحراء 

النق����ب وبين المناطق األخرى. كما أن معدل الوفيات 

بين األطفال الموالي����د والرضع تصل بين إلى العرب 

إلى 4ر6 طفل من كل ألف طفل، مقابل 46ر2 طفل بين 

كل ألف طفل لدى اليهود. 

وحس����ب التقرير، فإن إس����رائيل من أكث����ر الدول 

التي س����جلت ارتفاعا في معدل األعم����ار منذ العام 

1970 وحت����ى اليوم، إذ بلغت الزيادة 3ر10 س����نوات، 

بينم����ا معدل الزيادة العامة في دول OECD بلغ 5ر7 

سنوات.

وم����ن أبرز عوامل ارتفاع معدل األعمار بش����كل عام 

ف����ي العالم، هو تطور األدوية والعالجات، والس����عي 

إلى نمط حياة صحي أكثر، اضافة إلى ارتفاع معدالت 

التحصي����ل العلمي وتط����ور المجتمع����ات. ومن أبرز 

األمراض التي تراجعت نس����بة الوفاة على خلفيتها 

أمراض القلب عل����ى مختلف أنواعها، فعلى س����بيل 

المثال تراجع����ت الوفيات في الدانم����ارك والنرويج 

بس����بب أمراض القلب من����ذ الع����ام 1990 وحتى اآلن 

بنسبة %70.

وفي جوانب أخرى من ه����ذا التقرير الدولي يتبين 

أن معدل األعمار لدى الرجال ذوي التحصيل العلمي 

العالي أعلى بنحو 5ر7 س����نوات من معدل أعمار ذوي 

التحصي����ل المتدني جدا، بينما الفجوة بين النس����اء 

تهبط إلى 5 سنوات. وتبين أن الفجوات في إسرائيل 

أعل����ى بقليل. وتقول منظم����ة الصحة في OECD إنه 

لو انخفضت نس����بة تدخين السجائر وشرب الكحول 

بنح����و 50%، الرتفع معدل األعمار ف����ي جميع الدول 

بنحو 13 شهرا.

وعل����ى الرغم م����ن التقدم ف����ي المج����ال الصحي، 

ومع����دالت األعمار ف����ي إس����رائيل، إال أن الصرف في 

إس����رائيل على الصحة، هو من األدن����ى من بين دول 

OECD. إذ أن الص����رف على المجال الصحي بالمعدل 

للف����رد يبلغ 2822 دوالرا، مقابل 4 آالف دوالر بالمعدل 

ف����ي دول المنظم����ة. كم����ا أن اجمال����ي الصرف في 

إسرائيل على الجهاز الصحي يبلغ 4ر7% من اجمالي 

 OECD النات����ج العام، بينما معدل النس����بة في دول

بلغ %11.

فجوات المداخيل بين الشرائح 
اإلسرائيلية المختلفة تتسع أكثر فأكثر!

*اتساع الفجوة بين أصحاب المداخيل العالية والمتدنية *رغم كل القوانين واألنظمة 

أكثر  باتت  الفقيرة  *الشرائح  والنساء  الرجال  رواتب  بين  أيضا  اتسعت  الفجوة  فإن 

معدل  واليهود:  العرب  بين  *الفجوات  االجتماعية  المخصصات  على  اعتمادا 

اليهودية *تقرير دولي: إسرائيل  العربية أقل من 65% من مدخول  العائلة  مدخول 

الصحي* الجهاز  على  رسميا  صرفا  األقل  ومن  العالم  في  األعمار  معدالت  أعلى  من 

كتب برهوم جرايسي:

تواصل اس���تطالعات الرأي التنبؤ بضرب���ة قاصمة جديدة 

لحرك���ة “ش���اس” الدينية المتزمت���ة )الحريدي���ة( لليهود 

الش���رقيين )الس���فاراديم(، بحصولها على 4 أو 5 مقاعد على 

األكثر، في ما لو جرت االنتخابات البرلمانية في هذه المرحلة، 

بدال من 7 مقاعد حاليا. إال أن االس���تطالعات ال تفس���ر وجهة 

األصوات التي ستخسرها “شاس” افتراضيا، ما يضع عالمات 

س���ؤال على دقة هذه االس���تطالعات بالنسبة لحركة أظهرت 

ثباتا في الساحة السياس���ية، برغم االنشقاق الذي واجهته 

قبل ثالث سنوات. 

خلفية
كان الحريديم الش���رقيون، حتى مطلع س���نوات الثمانين، 

منخرطين أساس���ا في حركات “حريديم” لليهود األش���كناز، 

إلى أن بادر الحاخام األكبر األسبق لليهود الشرقيين، عوفاديا 

يوس���ف، في نهاي���ة الع���ام 1983 والعام 1984 إلى انش���اء 

حركة “شاس”، التي انس���لخ ناشطوها عن الكتلة البرلمانية 

للحريدي���م. ونجحت الحركة ف���ي أول انتخابات لها في العام 

1984 بالحصول على أربع���ة مقاعد، وكانت تعد نتيجة كبيرة 

جدا، نس���بيا، بس���بب قلة أعداد “الحريديم” ونس���بتهم من 

بين الس���كان في ذلك العام، وأيض���ا ألن نمط التصويت في 

إس���رائيل كان يصب بغالبيته العظمى )أكث���ر من الثلثين( 

لصالح الحزبي���ن األكبرين: المعراخ الذي بات اس���مه العمل، 

والليكود.

لكن يوسف، وخالفا للنهج القائم لدى الحريديم األشكناز، 

اتجه إلى اليهود الش���رقيين من خ���ارج مجتمع “الحريديم” 

المنغلق، مس���تفيدا من كونهم في تلك المرحلة يش���كلون 

القطاع األكب���ر بين اليهود الفقراء، وحت���ى أنه حينما تقول 

“بل���دات فق���ر”، أو “أحي���اء فقر”، تعن���ي مباش���رة اليهود 

الش���رقيين. ورأت تل���ك الجماهير الفقيرة بحركة “ش���اس” 

عنوان���ا كبي���را لها، ك���ون الحرك���ة أغدقت عليه���ا من خالل 

الجمعي���ات الخيرية، التي تغيث الفق���راء في قوت يومهم، 

ومن ثم دمجت حركة “ش���اس” أعدادا كبيرة من أبناء الفقراء 

في ش���بكة المدارس الدينية التابعة للحرك���ة، لما في هذه 

المدارس من دعم مادي واقتصادي.

وله���ذا رأينا أن هذا س���اهم في إحداث قف���زات كبيرة في 

قوة “ش���اس” البرلمانية، وساعد في هذا أيضا تبدل القيادة 

السياسية فيها، في مطلع سنوات التسعين، ليتوالها آرييه 

درعي، المعروف بدهائه السياسي، ورؤيته بعدم زج الحركة 

في أي خانة سياس���ية، يمين متشدد أو معتدل، ولم يرفض 

الش���راكة السياسية مع “اليسار الصهيوني”، كما حصل في 

حكومة إس���حاق رابين في العام 1992، وحكومة إيهود باراك 

في العام 1999، طالما أن هذه الشراكة تضمن وتؤمن مصالح 

الحركة ومؤسساتها وجمهورها. 

إال أن���ه قبل أربع س���نوات، ب���دأت “ش���اس” تواجه عالمات 

سؤال على مستقبلها، بعد موت مؤسسها وزعيمها الروحي، 

الحاخام يوس���ف في ش���هر أيلول الع���ام 2013، بعد ثمانية 

أش���هر من انتخاب���ات ذلك الع���ام، التي كان���ت فيها كتلة 

“ش���اس” ذات رأس���ين: آرييه درعي، والوزير األس���بق إيلي 

يشاي، الذي اس���تقال في بحر العام 2014، تمهيدا النشقاق 

الح���ق في الحركة، بإيعاز من حاخامين كبار، انش���قوا هم عن 

مجلس “حكماء التوراة”، الذي يقود الحركة. وقد كان يوسف 

على مدى ثالثة عقود الخيمة الجامعة والشخصية المهيمنة 

على كل أطراف اليهود المتديني���ن المتزمتين )الحريديم( 

الشرقيين، وحتى من حاول التمرد لم يلق حظوظا في الوصول 

إلى حيث سعى، مثل البرلمان.

انتخابات 2015 وما بعدها
ف���ي االنتخابات البرلماني���ة األخي���رة )2015( تلقت حركة 

“شاس” ضربة مزدوجة، أو لنقل بحركة مقص، أفقدتها أكثر 

من ثلث قوتها البرلماني���ة، إذ هبطت من 11 مقعدا حققتها 

في انتخابات مطلع العام 2013، إلى 7 مقاعد. وكانت الضربة 

االولى هي انشقاق الوزير االسبق إيلي يشاي، بإيعاز من أكثر 

من حاخام في مجلس “حكماء التوراة”. 

وقد أسس يشاي حركة “ياحد”، التي تحالفت في انتخابات 

2015، م���ع حركة “عوتس���ما”، وه���ي الحرك���ة المنبثقة عن 

حرك���ة “كاخ” االرهابي���ة، المحظورة على ال���ورق في القانون 

اإلس���رائيلي، كما أنها محظورة في العدي���د من دول العالم، 

ومنها الواليات المتحدة األميركية إال أن ناشطيها يتحركون 

سياس���يا بحرية تامة، وتمثلوا في الكنيست في العام 2009، 

ويحيون ذكرى زعيمهم المقتول مئير كهانا، في العلن دون 

أن يكون ثمة ما يمنعهم.

وحصل���ت حركة “ياحد” ف���ي االنتخابات األخي���رة على ما 

يالم���س 3% من األص���وات، ولكنها لم تدخل إل���ى البرلمان، 

لكون نس���بة الحس���م 25ر3%، بمعنى أنها كانت بعيدة بأقل 

من 11 ألف صوت. وفي مراجعة لمصادر األصوات، ومقارنتها 

مع انتخابات 2013، فإن ه���ذه الحركة اقتنصت مقعدين من 

حركة “ش���اس”. أما المقعدان اآلخران، فق���د حصل عليهما 

ح���زب “كوالنو” بزعام���ة من بات وزيرا للمالي���ة في الحكومة 

الحالية، موش���يه كحلون، وهذه األص���وات حصل عليها في 

معاقل تقليدية لحركة “ش���اس” في بل���دات وأحياء اليهود 

الش���رقيين، من الش���رائح الفقيرة، التي رأت بحركة “شاس” 

عنوانا لها. 

وهذا المشهد بالذات، وخاصة من زاوية حزب “ياحد”، كان 

في خلفية اعتراض آرييه درع���ي الفوري على مبادرة رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اعلن عنها في الشهر الماضي، 

وتراجع عنها بعد 12 ساعة، وهي إعادة نسبة الحسم إلى %2، 

بدال من نسبة 25ر3%، التي تم رفعها عشية انتخابات 2015. 

فقد رأى درعي في تخفيض النسبة تهديدا لحركته، بتمثيل 

“ياحد” في الوالية البرلمانية المقبلة.

وقد أثبت���ت المجريات الالحقة أن نتنياه���و لم يكن جديا 

في مبادرته تلك، وإنما كانت خطوة ليس���تفز بها ش���ركاءه 

في الحكومة، الذين اعترضوا على مش���روع قانون يمنع اجراء 

تحقيق مع رئيس الوزراء جنائيا خالل واليته البرلمانية. فلدى 

اإلعالن عن نية رفع نس���بة الحسم، على لس���ان “مقربين من 

نتنياهو”، اتجهت األنظار بسرعة إلى “القائمة المشتركة”، 

التي تضم أربع قوى تنشط في شارع فلسطينيي الداخل، إال 

أن ه���دف نتنياهو األول من هذا هو خلق بلبلة عند ثالثة من 

شركائه. وأول الش���ركاء تحالف أحزاب المستوطنين “البيت 

اليهودي”، الذي يضم ثالثة أحزاب، وتخفيض نسبة الحسم 

سيقود حتما إلى حل هذا التحالف. كذلك فإن تخفيضا كهذا 

قد يضرب كتلة “يهدوت هتوراة” للحريديم األشكناز، التي 

تضم ثالثة أحزاب. وأيضا يفس���ح المجال أمام حركة “ياحد” 

المنش���قة عن حركة “شاس” لتتمثل في الكنيست، وهذا ما 

أقلق درعي. كذلك من ش���أن تخفيض نس���بة الحسم أن يحل 

تحالف “المعسكر الصهيوني” المعارض.

إشكالية االستطالعات
اإلش���كالية في االس���تطالعات التي تنش���ر تباع���ا، وتتنبأ 

بغالبيتها خسارة حركة “شاس” من مقعد إلى ثالثة مقاعد، 

مقاب���ل اضافة محدودة لكتلة “يه���دوت هتوراة” للحريديم 

األش���كناز )الغربيي���ن(، التي له���ا حاليا 5 مقاع���د، أن تلك 

االستطالعات ال تفس���ر وجهة عش���رات آالف األصوات التي 

ستخسرها “ش���اس”. فالغالبية الساحقة من “الحريديم”، ال 

يمكن إال أن تصوت لقوائم تمثلها مباشرة، وطائفيا بالذات. 

وهذا ما يثبته بحث الخارطة السياس���ية في مس���توطنات 

الضف���ة والقدس 2013- 2015- برهوم جرايس���ي، الصادر عن 

مرك���ز االبحاث “مدار” ف���ي رام الله. فقد أظه���ر ذلك البحث 

نتائج التصويت في كل واحدة من المس���توطنات، وحس���ب 

مجموعات، ليظهر أن 95% من المصوتين في المس���توطنات 

الس���بع الخاصة بالحريدي���م، للقوائم الث���الث التي مثلتهم 

مباش���رة: قائمة يه���دوت هتوراة 56%، ثم قائمة “ش���اس” 

27%، وقائم���ة “ياحد” قرابة 5ر11%. أم���ا بقية األصوات فقد 

اتجهت 3% لقائمة “البيت اليهودي”، و5ر2% لحزب الليكود.

وباالم���كان القول إن النس���بة الحقيقية ق���د تعلو عن %95 

بي���ن الحريدي���م وحدهم، بع���د األخذ بعين االعتب���ار أن في 

مستوطنتين اثنتين يوجد جمهور صغير من التيار الديني 

الصهيوني، وهما “موديعين عيليت” و”تل تسيون”. 

والتصويت في مس���توطنات الحريديم هو نموذج يس���ري 

على كافة أحياء الحريديم في المدن والبلدات اإلس���رائيلية. 

وما يراد قوله هو أن “ش���اس” خس���رت أص���وات من اليهود 

الش���رقيين من غي���ر الحريدي���م، وباتت الغالبية الس���احقة 

من أصواته���ا م���ن الحريديم الش���رقيين “الس���فاراديم”، 

وهؤالء يتكاثرون س���نويا بنس���بة 8ر3%، كما هي لدى سائر 

“الحريديم”، وهي ضعفا نس���بة التكاثر العامة. وما من شك 

في أن هذا سينعكس مباشرة على كمية أصوات “الحريديم” 

للكتلتين “شاس” و”يهدوت هتوراة”، وطالما ال توجد قائمة 

ثالثة تظهر في استطالعات الرأي، فإن هذا سيبقى خلال في 

اس���تطالعات الرأي. وحينما نتكلم عن برلمان من 120 مقعدا 

فإن كل مقعد من ش���أنه أن يكون حاس���ما في موازين القوى 

بين المعسكرات. 

أزمة درعي الشخصية
ف���ي اآلونة األخيرة ب���دأت تتحدث تقارير ع���ن أزمة قيادة 

تواج���ه درعي في صفوف حركته، وكما يبدو أن في خلفيتها 

مس���عى حاخامين في مجلس “حكماء التوراة” لرأب الصدع، 

ووق���ف حالة االنش���قاق، وقد يكون هذا على حس���اب درعي 

ويشاي في آن واحد.

تقريبا هن���اك اجماع عل���ى دور آرييه درعي الحاس���م في 

تحويل “ش���اس” من حركة ظل إلى قوة سياس���ية كبيرة في 

الساحة السياسية، فقد ترأس الحركة ابتداء من العام 1992، 

وفي ذات الع���ام قفزت الحركة إلى تمثي���ل 6 مقاعد، ثم 10 

مقاع���د ف���ي الع���ام 1996، و19 مقعدا في الع���ام 1999، ولكن 

بعدها دخل درعي إلى الس���جن بتهم فس���اد، وأمضى هناك 

عامين ونصف العام، من أصل أربعة حكم بها.

وانعكست براغماتية درعي على شخص يوسف ذاته، الذي 

أصدر بعد اتفاقيات أوس���لو األولى فتوى تجيز “التنازل عن 

األرض من أجل حقن الدماء”، بمعنى االنس���حاب من األراضي 

المحتل���ة منذ الع���ام 1967، ورأين���ا الحركة تؤي���د برلمانيا 

اتفاقيات أوسلو، وحتى أن شخصيات من الحركة انخرطت في 

ما تعرف “مبادرة جنيف للسالم”، اإلسرائيلية الفلسطينية.

ف���ي العام 2011 انتهت الس���نوات العش���ر، التي كان على 

درعي أن يمضيها خارج الحلبة السياسية، وسبقت انتهائها 

سلسلة من التقارير التي تحدثت عن عزمه العودة إلى الحياة 

السياسية، بداية من خالل “شاس”، وسط تهديدات بأن صد 

الباب في وجهه س���يقوده إلى تش���كيل حركة بديلة، تهدد 

قوة “ش���اس” البرلمانية، واش���تدت التهدي���دات في العام 

2012، مع اقتراب موعد انتخابات مطلع العام 2013، إلى أن جاء 

قرار يوسف بتش���كيل رئاسة ثالثية لحركة “شاس”، مكونه 

من يش���اي ودرعي، ومن كان وزير االس���كان أريئيل أتياس، 

المقرب من يوسف.

ونش���ير هنا إلى أن قيادات الحريديم، ومن ثم جمهورهم، 

اتجه���وا في س���نوات األلفين نح���و اليمين المتش���دد، بعد 

أن كان���وا جمه���ورا خارج الجدل ح���ول الصراع اإلس���رائيلي 

الفلسطيني. وتحّول “البراغماتي” درعي إلى يميني متطرف 

آخر في الحلبة السياسية ومعه نواب كتلته. 

في العام األخير تفجرت من جديد ش���بهات فس���اد متورط 

بها درع���ي، الذي امتثل للتحقيق في األش���هر األخيرة عدة 

مرات، وس���ط مؤش���رات إلى أن ينتهي به األمر بالئحة اتهام 

جدي���دة، قد تكون القاضية في حال اثبتت ما ورد فيها، نظرا 

لكونه “صاحب أسبقيات”، وكما في التهم االولى فأيضا في 

الش���بهات الحالية يجري الحديث عن حصوله على امتيازات 

وأموال غير مشروعة من عدة جهات.

بم���وازاة ذل���ك، وكما ذكر هنا حس���ب تقاري���ر ظهرت في 

االسابيع األخيرة، فقد بدأ حراك في “شاس” بين “الحاخامين 

الكبار” لرأب الصدع. 

ويق���ول الصحافي أهارون رافينوفيت���ش في تقرير له في 

صحيفة “هآرتس”، إن لقاء جرى في موس���م األعياد العبرية 

الشهر الماضي، بين رئيس مجلس “حكماء التوراة”، الحاخام 

ش���الوم كوهين، والحاخام مئير مزوز، أبرز ش���خصية دينية 

انش���قت عن حركة “ش���اس”، وه���و الزعيم الروح���ي لحركة 

“ياحد” التي أسسها يشاي. ويقول رافينوفيتش إن ذلك لم 

يكن لقاء عابرا، بل كما يبدو محاولة لتأس���يس شيء. ويشير 

في تقريره إلى أن مكانة درع���ي مهزوزة داخل حركته، وأنه 

لم يعد في مكانة “الحاكم بأمره”، والقادر على اقناع مجلس 

الحكماء برأيه، كما كان على مدى سنين.

مع ذلك لحركة “ش���اس” نواة مصوتين صلبة، من جمهور 

“الحريديم” الس���فاراديم وأيضا من ش���رائح يهود شرقيين 

فقيرة ما تزال تعتمد على مؤسسات ومعونات حركة “شاس” 

في حياتها اليوم، ولذا فإن التقدير هو أن “شاس” باقية بعد 

االنتخابات المقبلة، ومن الصعب رؤية خس���ارة جدية لها في 

األصوات والمقاعد، طالما لم يظهر عنوان بديل “للحريديم” 

السفاراديم.  

أزمة »شاس« واألرقام الضائعة!
*حركة “شاس” تواجه استطالعات سوداوية تعيدها إلى قوتها قبل 33 عاما *آرييه درعي الزعيم السياسي األبرز في حياة “شاس” يعود 

إلى غرفة التحقيقات بشبهات فساد بعد أن أمضى سابقا سنوات في السجن في قضايا فساد *استطالعات الرأي ال تفسر وجهة أصوات 

طائفيا* وبالذات  مباشرة  تمثله  لحركة  إال  لن يصوت  االستطالعات، فهذا جمهور  في  التي تخسرها “شاس”  “الحريديم”  آالف  عشرات 
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تقاريــر خــاصـــــــة

مجموعة من المستعربين خالل جولة في القرى الفلسطينية في الجليل في نهاية األربعينيات.

بقلم: يونتان مندل

تعريف: 
شرت هذه المقاربة النقدية في كراسة »دليل العالم العربي« التي صدرت 

ُ
ن

في مناس���بة إقامة معرض خاص للفنان تامير تس���ادوك في متحف تل أبيب 

للفنون محوره »النظرة اإلسرائيلية إلى العالم العربي«. وترجمت المقاربة إلى 

العربية كما ظهرت في الكراس���ة ربى س���معان من “غلوكال للترجمة والحلول 

اللغوي���ة”. ويقّدم كاتب المقاربة، وهو الباحث األكاديمي والمترجم من اللغة 

ر مفهوم “االس���تعراب” 
ّ
العربي���ة يونتان مندل، قراءة معمقة في وقائع تجذ

داخل المجتمع اإلس���رائيلي في شتى المس���تويات، وفي مقدمها المستوى 

الثقاف���ي المؤدل���ج بالصهيونية، والمس���توى األمني الذي ما يزال يس���عى 

لعسكرة كل مجاالت الحياة المدنية في إسرائيل )الُمحّرر(.

 على رجل واحدة من مباراة لكرة السلة إلى معهد 
ُ

قبل بضعة أش���هر، س���رت

تصوير األش���عة في المركز الطبّي “إيخيلوڤ” )تل أبيب(، ألجد نفس���ي في 

نهاية المطاف في غرفة تجبير الكسور في هذا المستشفى. 

ق في الوتر العقبي، وطل���ب مني االنتظار 
ّ
ه حدث تم���ز

ّ
أخبرن���ي الطبيب بأن

هناك حتى يقوم بتجبير المنطقة المصابة. وكان ذلك في أول أيام عيد الفطر 

اإلس���المي الذي يختتم ش���هر رمضان. دخل إلى الغرفة شابان فلسطينيان، 

أحدهما ُمصاب مثلي. أخذنا نتحدث باللغة العبرية ومن ثم انتقلنا إلى اللغة 

العربية. طرحا علّي السؤال المعهود “كيف تجيد اللغة العربية؟” وسرعان ما 

أخرجت من جعبتي الرد المُعتاد والذي يتطرق إلى جميع السياقات اإليجابية: 

أترجم من العربية، أتطّرق إلى تدريس اللغة العربية في المدارس وإلى تاريخ 

العرب في البلد، أقيم مش���اريع باللغة العربية وأعم���ل مع زمالء عرب، وعملت 

مات حقوق اإلنس���ان في األراضي المحتل���ة. أغرقتهما بهذه 
ّ
س���ابقًا في منظ

ال���ردود، من دون اإلش���ارة طبعًا إلى الخدمة اإللزامي���ة التي أديتها في وحدة 

االستخبارات.

كان الشاب المصاب من مدينة نابلس “لكن لديه تصريح عمل”، قال قريبه 

ه يتوجب عليهما توخي الحذر 
ّ
من منطقة المثلث، مش���يرًا مرارًا وتكرارًا إلى أن

من كوني يهوديا -إس���رائيليا ناطقا باللغة العربية. ارتسمت على وجهيهما 

ابتس���امة يش���وبها ش���يء من المرارة عندما تحّدثا عن قضائهما يوم العيد 

في ظ���روف كهذه. قبل هذه الواقعة ببضعة أي���ام، وتحديدًا في موقع البناء 

اإلسرائيلي الذي عمل فيه الفلسطيني ابن مدينة نابلس، سقطت عليه خالطة 

إس���منت، وبدا لي أّن العالج لن يقتصر على التجبير. على أي حال، قرر الش���اب 

ل “اإلسرائيليين” وسألني عّما يتوجب عليه 
ّ
اس���تغالل اللقاء العرضي مع ممث

فعل���ه وعّما يمكن لش���قيقه أن يفعل���ه للحصول على تصريح عمل. س���ارعت 

إلعطائه رقم الهاتف لمنظمة “أطباء لحقوق االنس���ان” و”مسلك- مركز الدفاع 

عن حري���ة الحركة”، ومن ثم طلب مني إعطاءه رق���م هاتفي، اتصل بي وقطع 

االتصال بعد ظهور رقمه على شاشة هاتفي، ليتسنى لنا بذلك حفظ تفاصيل 

بعضنا البعض.

ل���م يفهم الممرض ال���ذي كان يرقبنا م���ن داخل غرفة التجبي���ر طبيعة ما 

كان يدور بيننا. فقد رأى يهوديًا إس���رائيليًا أش���كنازيًا يتحدث بالعربية مع 

فلسطيني من الضفة الغربية، وفي نهاية المطاف يتبادالن تفاصيل االتصال 

ويتصافحان. تمت مناداة الفلس���طيني للخضوع للتصوير الش���عاعي مجددًا. 

ألقى نحوي سالمًا أخيرًا، وتمنيت لكليهما عيدًا مباركًا. 

بقيت ف���ي الغرفة مع الممّرض الذي اقترب مني، جلس على حافة س���ريري 

وسألني مباشرة من دون مقّدمات: “أنجحت في تجنيده؟”

*****

هذه القصة ليس���ت اس���تثنائية. قد يكون الممّرض فظًا وصريحًا، لكن في 

منظومة العالقات التي أنش���أتها الصهيونية، وتبنتها إس���رائيل الحقًا، بين 

اليهود س���كان البلد وبين بلدان الشرق األوسط، بين إسرائيل والعالم العربي 

وبي���ن اليهود اإلس���رائيليين والعرب- س���واء كانوا فلس���طينيين، مصريين، 

أردنيين أو سوريين- فإن هذا المزيج الذي تشوبه المخاوف والسرية، البطولة 

رط والشعور بالغربة، الغربة الشيقة والرومانسية، يكون 
ُ
والرجولة، األمن المف

 لقاء عربي- يهودي. يس���ود هذا المزيج لدى 
ّ

حاضرًا بجرعات متفاوتة في كل

الجمه���ور الواس���ع، المواطنين الذين ل���م يتعلموا أو لم يعمل���وا في المجال 

“االستشراقي” بل ترعرعوا وسط التصورات اإلسرائيلية حيال الشرق األوسط 

وا التسمية المجازية التي اعتمدها 
ّ
الذي سمّي مجازيًا ب�”الحّي الصعب”، وتبن

إيه���ود باراك ومن بع���ده بنيامين نتنياهو اللذان وصفا وجود إس���رائيل في 

الش���رق األوس���ط ك�”فيلال وس���ط غابة”. هناك أيضًا عبارة “شغل عرب” التي 

تقضي بأّن العرب غير جديين وغير مجدين، أما جملة “ما كان هو ما سيكون” 

الت���ي كثيرًا ما يس���تخدمها محللو الش���ؤون العربية، وعلى رأس���هم إيهود 

يعاري، فهي تعني أّن الشرق األوسط ثابت وغير متغير فيما يختص بعدائه 

غير المبرر تجاه إس���رائيل. هذا التوّجه ال يختلف لدى اإلس���رائيليين الذين 

موا اللغة العربية أو حصلوا على لقب 
ّ
“يعرفون عربًا”، خبراء المجال الذين تعل

أكاديمي في دراسات الشرق األوسط، محللي العالم العربي، العاملين في وزارة 

الخارجي���ة أو في وزارة الدفاع، المتجّولين في المدن الفلس���طينية وصوال إلى 

عمان، الذين يقومون بدرس واستعراض فحوى القنوات التلفزيونية العربية، 

الذين يش���غلون المناصب الخاصة ب�”الش���ؤون العربية”، الذين يخدمون في 

وحدة االس���تخبارات وفي جهاز األمن العام اإلسرائيلي، ويعملون أحيانًا حتى 

في وحدة المس���تعربين أحيانا كمس���تعربين، هؤالء الذين يكرهون ويحبون 

العرب في آن واحد، هؤالء الذين عجنوا وخبزوا من أجلنا التس���ميات المجازية 

“الحي الصعب”، فيلال وسط غابة”، “شغل عرب” و”ما كان هو ما سيكون”. 

لقد اعتاد الجمهور اليهودي في إس���رائيل على تلقي المزايا القاطعة التي 

رس���متها مجموعة الوسطاء”- “خبراء” الش���ؤون العربية- التي خاضت مسارًا 

م اللغ���ة العربية في المرحل���ة الثانوية، 
ّ
تأهيلي���ًا حكوميًا ش���به مماثل: تعل

الخدمة في وحدة االس���تخبارات، لقب أول في دراسات الشرق األوسط أو اللغة 

عوا” في مختل���ف الحيزات- خدمات الخارجية 
ّ
العربي���ة وآدابها، ومن ثم “توز

والدفاع، اإلعالم والنشاط البحثي في مراكز شبه أكاديمية- شبه استراتيجية، 

وانخرط���وا في برنامج تأهيل الجيل الجديد من “خبراء الش���ؤون العربية” في 

المدارس. 

في العام 1956 أقيم قسم “الدراسات الشرقية”- المسار المتقدم لدراسات 

اللغ���ة العربية في جهاز التربية والتعليم العب���ري، والذي نتج أصال عن لقاء 

أمني- تربوي- عس���كري وفي إطاره تم اصطحاب ط���الب المدارس إلى البلدات 

العربية للتعرف عن كثب إلى “حياة وثقافة العرب”، بما يتالءم مع منطلقات 

مستش���ار رئيس الحكومة للش���ؤون العربية في حينه: “برنامج التخّصصات 

الش���رقية أقيم من جّراء النقص الح���اد والمتزايد في الطواقم الناطقة باللغة 

العربي���ة في الوزارات والجيش ]...[ إننا نس���عى إلى متابعة تأهيل الش���باب 

خريجي برنامج التخصصات الش���رقية بعد إنهاء المرحلة الثانوية أيضًا ]...[ 

في إطار الخدمة العس���كرية اإللزامية، سيتلقى هؤالء الشباب تأهيال إضافيًا 

في الشؤون العربية من خالل مختلف المساقات والدورات، إلى جانب التدريب 

العملي في إطار وظائف تعنى بالمجتمع العربي. بانتهاء الخدمة العسكرية، 

يتابع الخريجون األكثر كفاءة التأهيل في إطار معهد علوم الش���رق األوس���ط 

في الجامعة )رس���الة مستش���ار رئيس الحكومة للش���ؤون العربية ش���موئيل 

ديبون، والذي ش���غل سابقًا منصب رئيس قسم الش���ؤون العربية في خدمة 

االس���تخبارات وجمع المعلومات ف���ي الهاغاناه، إلى مدير ع���ام وزارة التربية 

والتعليم، 1956/9/2، أرشيف الجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن(. 

مقاربة نقدية

فـــي كـــل إســـرائــيــلــي »مـســـتــعـــرب« صــغــيـــــر!

لق���د كان هذا المس���ار معدًا ل�”الدورة الحياتية” للمس���تعرب اإلس���رائيلي 

الوسطي، والطريق التي اعتمده المجتمع اليهودي اإلسرائيلي لتقّبل الخبير- 

���م المجتمع اليهودي 
ّ
الحكوم���ي المعتدل- ل�”الش���ؤون العربي���ة”. بهذا، تعل

اإلسرائيلي تقّبل حقيقة أّن “الخبراء” في هذا المجال هم من اليهود فقط. هل 

ل عربي ل�”الشؤون العربية”، 
ّ
يمكنكم مثال تخّيل وسيلة إعالم يهودية مع محل

م عربي ُيع���ّد طالبه المتحان الثانوية العام���ة )البجروت( باللغة 
ّ
أو تخّي���ل معل

ش عربي لمادة اللغة العربية ف���ي جهاز التربية والتعليم، أو 
ّ
العربي���ة، أو مفت

محاضر عربي متخصص في دراس���ات أحد بلدان الشرق األوسط. باإلضافة إلى 

وجوب كونهم يهودًا، اعتاد الجمهور اليهودي في إسرائيل على اعتبار هؤالء 

 شيء، أبطااًل قادرين على اختراق “العقل العربي” 
ّ

مين بكل
ّ
الوسطاء عّرافين مل

 “اللغز”، معتقدين أّن بإمكانهم أن يش���رحوا بجملة واحدة فقط الرواية 
ّ

وح���ل

التاريخية، الواقع االجتماعي، الطموحات السياسية والحالة النفسية للشعوب 

العربية. ومن منظور إسرائيلي، ُيعتبر هؤالء الخبراء أيضًا “موضوعيين” وغير 

هم ال يربطون الواقع الذين يس���تعرضونه بالتدابير السياس���ية 
ّ
منحازين ألن

التي تتخذها دولة إس���رائيل، وتحدي���دًا لعدم كونهم عرب���ًا. بكلمات أخرى، 

تبلورت بين اليهود في إس���رائيل وبين وس���طاء “الش���ؤون العربية” اتفاقية 

يتم بحسبها تسخير الوسائل والقنوات المقبولة لغرض نقل المعلومات التي 

���ق عليه هو نقل 
ّ
يمكن تصنيفها بحس���ب الفئ���ات المعهودة: الهدف المتف

وتعميم المعرفة ضمن حدود الخطاب اإلسرائيلي، وضمان مسافة آمنة- فجوة 

مزدوجة استش���راقية على نسق إدوارد سعيد- بين “اليهود” و”العرب”، بين 

“الخير” و”الشر”، بين “المنطقي” و”غير المتوقع” وبين هؤالء الذين يريدون 

العيش وأولئك الذي ال يأبهون بالموت.

االستعراب، الصهيونية والهوية اإلسرائيلية
في هذا الصدد، كان »المس���تعربون« جوهر هذه الشريحة واردة الذكر: فُهم 

جن���ود، رجال، أبطال، »يعرفون العرب«، يه���ود، يتجولون في المناطق العربية 

ون بنا بأعين المعة خلف الكوفية، 
ّ
ويحملون في جعبتهم قصصًا مجهولة، يحدق

بدة الكيان اإلسرائيلي. لم يرسم 
ُ
لق- ز

ُ
هم األقرب إلى العرب ونقيضهم المط

ّ
إن

المستعربون ألنفسهم هذه الصورة، فقد سعت الحركة الصهيونية منذ مطلع 

فجرها إلى التخلي عن ارتباطها بالمنفى الش���رق- أوروبي وتحويل المهاجرين 

إلى س���كان محليين. وكان الفالح الفلس���طيني مصدر إلهام لطالئعيي حركة 

بيل���و، الظاهرين في صور تعود إلى نهاية القرن ال�19 وهم يتناولون طعامهم 

مة »هشومير« الذين يظهرون بجالبيات وسيوف 
ّ
وس���ط حقل ما، ولنشطاء منظ

لم يحضروها معهم من روسيا. لم يختلف عنهم نشطاء البلماح الذين خاضوا 

ما أجادوا اللغة 
ّ
شتى المعارك ضد العرب: فقد أدخلوا العربية إلى لغتهم، وكل

العربية، وربطوا على أعناقهم كوفيات أكثر »أصالة« وأنتجوا منتجات »بلدية«- 

ما كانوا أقرب إلى 
ّ
م���ا كانوا أكث���ر ارتباطًا بهوية البلماح. بكلمات أخ���رى، كل

ّ
كل

ما ازدادت أحقيتهم باس���تبدالهم وأخ���ذ مكانهم، تقديرًا منهم 
ّ
»العرب« كل

ألهل البيت. إحدى مقاتالت البلماح نتيڤا بن يهودا تس���تذكر المعاملة تجاه 

العرب في أربعيني���ات القرن الماضي فتقول: »لقد كانوا بنظرنا نموذجًا ألبناء 

 من أجاد بضع كلمات عربية 
ّ

األرض، أما نح���ن... فأردنا أن نبدو كالعرب ]...[ كل

 من رافق عربًا كان ملكًا، ملكًا حقيقيًا بكل ما تحمله الكلمة 
ّ

كان قديرًا جدًا، وكل

م���ن معنى. يكفي مرافقة ]صديق[ ب���دوي واحد، أو حتى حوراني بائس، ناطور 

ن 
ّ
ما تمك

ّ
ا المزيد عن العادات العربية، وكل

ّ
ف���ي ميناء يافا. وكلما عرف الفرد من

سم 
ّ
ما ات

ّ
من االندماج بينهم، التصّرف مثلهم وخلق لغة مش���تركة معهم- كل

بنظرن���ا بصفات إلهية )نتيفا بن يهودا، 1948 – بّين الحّيزين: رواية عن بداية 

الحرب، القدس، كيتر، 1981، ص 176(.

ه���ذه هي قصة البلماح الذي تبلورت على نس���قه روح الجيش اإلس���رائيلية 

والدولة التي ولد فيها معظم اإلسرائيليين. لقد ضم البلماح أيضًا العديد من 

المس���تعربين، ليس كهؤالء الذين نعرفهم اليوم- الذي���ن يتعلمون العربية 

لبضعة أش���هر، أو يظهرون في أفالم مصورة وهم يكشفون عن مسّدس وسط 

م “الش���غب” والمعروفين 
ّ

مظاهرة، الذين يش���عرون بالراحة القصوى في خض

أساسًا باالعتقاالت العنيفة التي يمارس���ونها- إنهم يهود ناطقون بالعربية 

م المس���تعربون اللغة العربية 
ّ
في منش���أهم. خالفًا للوضع الحالي- حيث يتعل

في الجيش أساسًا، والذي يربط تأهيلهم “االستعرابي” بالتدريبات الجسدية 

أساسًا، ويتعرفون إلى الفلس���طينيين ألول مرة وهم يخّبئون تحت مالبسهم 

شتى أنواع األسلحة- ترعرع مستعربو البلماح مع العرب، عاشوا معهم وتحدثوا 

العربية منذ صغرهم. لقد كانوا يهودًا-عربًا، ولكن لهذا السبب تحديدًا، وعلى 

ضوء الصراع العربي- الفلس���طيني، اضطروا إلثبات نش���اطهم ووالئهم طوال 

الوقت، وفي نهاية المطاف، عملوا ضمن إطار تعود منطلقاته وتنتمي غالبية 

اع القرار فيه، كما هو الحال في الحركة الصهيونية، إلى يهود أشكناز. 
ّ
صن

في كتابه مس���تعربو البلماح )1986(، يستحضر تسڤيكا درور شهادات حول 

عالقات القوى التي س���ادت في تلك الوحدة، وحدة البلماح. فقد انعكست في 

اع القرار 
ّ
هذه الوحدة عالقات قوى واضحة بين المؤسس���ة اإلس���رائيلية وصن

األش���كناز األوروبيين من جهة، وبين اليهود الشرقيين من جهة أخرى. ويورد 

درور مقطع���ًا من تقري���ر كتبه يغئال أل���ون، قائد وحدة المس���تعربين، وجاء 

في���ه أنهم »حاولوا في حينه تحديد النموذج البش���ري المالئم لهذه المهمة: 

أسود داخليًا وأبيض ظاهريًا«. وس���مّيت الوحدة ب�«السود« )َهشحوريم باللغة 

العبرية(. وفقط بعد أن أدركوا أّن هذه التسمية تحقيرية، طلب منهم تغييرها 

إلى »الفجر« )»هش���احر« باللغ���ة العبرية). وتضمن مس���ار التأهيل تعليمهم 

م كيفية الجلوس على 
ّ
كي���ف يتصرف العربي، وكما كتب ألون: “يجب أن تتعل

الكرس���ي أثناء تدخين النرجيلة، كيفية إطالق الش���تائم أثناء لعبة الطاولة، 

كيفي���ة دخول المنزل ومناداة النادل، كيفية الدفع وتنظيف الحذاء ]...[ يجب 

م لمصطلحات الفالحين، اعتياد النوم على األرض، التعّود على القمل”. 
ّ
التأقل

كان مس���تعربو البلم���اح عربًا- يهودًا ول���دوا وترعرعوا في صنعاء، دمش���ق، 

الخليل، بغداد ومدن أخرى. المعرفة التي اكتسبوها أثناء تأهيلهم في الوحدة 

تطرقت أيضًا إلى الس���لوكيات المعتمدة بين البالغين في العالم العربي، بما 

في ذلك الش���ؤون الدينية )كيفية أداء الصالة لدى العرب المسلمين أو العرب 

المس���يحيين(، الثقافة )األغاني الوطنية الفلس���طينية المعاصرة( واألوضاع 

الراهن���ة في البلدان العربية. ولكننا ال نس���تطيع التغاض���ي عن حقيقة أّن ما 

���ر التي تج���ذرت فيهم، كانت 
ّ
م���وه في ه���ذه التدريب���ات، أي آلية التنك

ّ
تعل

بمثاب���ة الضربة القاضية لكيان مختلف كامن فيهم. فتجاربهم التي س���بقت 

تجنيده���م للوحدة-لغتهم األم، األماكن الت���ي ترعرعوا فيها، القيم والثقافة 

التي اكتسبوها في طفولتهم- كانت تحمل في طياتها أمال للحياة المشتركة 

ر باحتمال الحفاظ على 
ّ

بش
ُ
بين اليهود والعرب، أما صداقاتهم األولى، فكانت ت

همزة الوصل بي���ن الثقافتين العربية واليهودية. ولكن منذ لحظة تجنيدهم 

وتفويضهم من ِقبل الحركة الصهيونية لالندماج في المجتمع العربي- ولكن 

طعت همزة الوصل هذه. فور انتحالهم 
ُ
بشخصيات وهمية وقصص تغطية- ق

ر نهائيًا توّجه الصهيوني���ة األوروبية التي تفصل 
ّ
للش���خصية العربية، تجذ

ه عربّي، ال يوجد 
ّ
وتمّيز بين اليه���ود والعرب. فإِن تظاهر اليهودي- العربي بأن

إثبات أفضل من ذلك لعدم كونه عربيًا. وبهذا تلقى مس���تعربو الوحدة الضوء 

األخضر إلنش���اء الثالوث غير المقّدس: التقّرب م���ن العرب، إيذاء العرب وعدم 

ل ذلك الحقًا تذكرة دخولهم إلى “فئة أبناء إسرائيل”، 
ّ
االنتماء للعرب، وقد شك

ويطلق عليهم بالعبرية تسباريم.

االستعراب كوجهة نظر إسرائيلية
تتعدد أصول كلمة »مس���تعربين«، ف�«مس���تعربون« هي تسمية لمجتمعات 

يهودي���ة قديمة جدًا )اليهود المس���تعربة( الذين كانوا يقطنون في مختلف 

أرجاء الش���رق األوس���ط، بما في ذلك هذه البالد، تحدث���وا العربية وكانوا جزءًا 

أ من الثقافة العربية الس���ائدة. »المس���تعربون« هي أيضًا تس���مية 
ّ
ال يتج���ز

سبت للمجتمعات المس���يحية mozárabes(( التي خضعت للحكم اإلسالمي 
ٌ
ن

في األندل���س، وهذه إحدى اإلمكانيات الواردة ألص���ل الكلمة، التي تربط بين 

 للفعل “اس���تعرب”، أي 
ً
المصطلح العبري الحديث وبين اللغة العربية، نس���بة

“تكّي���ف مع العادات العربية”. لكن يوجد أيضا احتماالن إضافيان، ناتجان عن 

دم���ج بين كلمتين باللغة العبرية. األول هو الدمج بين كلمتي “هس���تاعر - أي 

” و”عربّي”، ويكون التركيز بذلك عل���ى عملية “االنقضاض/ الهجوم”، 
ّ

انق���ض

خاصة في األراضي المحتلة. االحتمال الثاني هو الدمج بين كلمتّي “هستافا - 

ر والتشّبه بالعرب.
ّ
ر” و”عربّي”، ويكون التركيز بذلك على التنك

َّ
أّي تست

في كلتا الحالتين، يبدو أّن المس���تعربين في المفهوم العبري الحديث كانوا 

ج���زءًا من الحمض النووي اإلس���رائيلي األمني والمدني أيضًا. على المس���توى 

األمني، نخص بالذكر وحدات المستعربين اإلسرائيلية السابقة والحالية، ومن 

بينها س���رية شاكيد في قطاع غزة في س���نوات السبعين، وحدة شمشون في 

قطاع غزة في س���نوات الثمانين والتسعين، دوڤديڤان - الوحدة المركزية من 

بين وحدات المس���تعربين الحالية في الجيش اإلس���رائيلي، وحدة حرمش في 

الضفة الغربية في سنوات التس���عين، وحدة المستعربين في حرس الحدود، 

هاغيدعونيم )وحدة المس���تعربين في ش���رطة إس���رائيل(، متس���ادا )وحدة 

المس���تعربين في مصلحة السجون اإلس���رائيلية) ووحدات إضافية في جهاز 

االس���تخبارات والمهمات الخاصة )الموس���اد( وجهاز األمن العام اإلسرائيلي 

ر.
ّ
)الشاباك(، التي اشتمل نشاطها السري على التخفي والتنك

 ويجدر تسليط الضوء أيضًا على تغلغل سياسة االستعراب هذه في المجاالت 

المدنية. فليس صدفة أن يحظى مسلسل تلفزيوني عن المستعربين بعنوان 

“فوضى” بشهرة واس���عة، ناهيك عن المشهد الذي يغني فيه المستعربون 

في الفيلم أغنية بالعربية بعنوان “تملي معاك”، إذ يظهر شّباننا األخيار وهم 

يؤدون أغنية حزينة، يعزفون على الغيتار، تتجلى في أعينهم س���مات نبيلة، 

وينجحون في تحويل اللغة العربية إلى لغة إنسانية، محاولين “إنقاذها” من 

مخالب البرابرة الذين يمتلكونها. ليس صدفة أن تحظى أغنية المس���تعربين 

هذه بنصف مليون مش���اهدة على قناة يوتيوب، لتتفوق النس���خة العبرية-

المس���تعربة بذلك على األغنية األصلية للمط���رب المصري عمرو دياب. أجهل 

رد فعل المنتجين المصريين عل���ى هذه الخطوة، وماهية االتفاق حول حقوق 

التأليف والنشر، ولكن االنتشار الواسع لهذه “العروبة- المستعربة” تحمل في 

طياتها شيئا من “الطبيعة اإلسرائيلية”: فكرة اليد الممدودة من أجل السالم، 

والتق���رب من الع���دو العربي مع الحفاظ على الحدود الجس���دية، السياس���ية 

والنفسية.

ويبدو أن اإلس���رائيليين يحبون أبطالهم المس���تعربين. كما يبدو أّن القناة 

العاشرة أدركت ذلك، عقب نجاح سلسلة حلقات االستعراب لتسڤي يحزقيلي 

)محلل القناة للش���ؤون العربية(. ال أعلم كم ش���خصا مم���ن قابلهم يعتقدون 

بأنه الجئ فلس���طيني مقيم في مخيم ما، ولكن هذه السلس���لة لم تهدف إلى 

ما إلى مخاطبة اليهودي. هذه اللحظات “المخيفة” التي 
ّ
االس���تماع للعربّي، إن

مّرت باإلسرائيلي الجالس في الطيارة بحوار سيدة محّجبة، أو بإيلي الذي يلف 

حول عنقه كوفية ويس���افر إلى تركيا، منتحال شخصية وهمية- هي داللة على 

ماهيتنا نحن كمجتمع، على كيفية تصورنا للش���رق األوسط وعلى اختياراتنا 

حيال ما نريد رؤيته وسماعه. 

اس���تناَدا إل���ى األرض الخصبة في “فيلال وس���ط غابة” يمكنن���ي االّدعاء أّن 

المس���تعربين وسياسة االستعراب- كعملية عسكرية أو كمصدر فخر واعتزاز- 

تجاوزا منذ زمن بعيد حدود الوحدات األمنية، ولم يعودا مرتبطين فقط بجذور 

الصهيوني���ة وبالعقيدة العس���كرية التي تبلورت بعد ث���ورة البراق وكذبات 

مس���تعربي البلماح، أو بوحدات المس���تعربين التي تنشط منذ ذلك الحين، أو 

بالكتب الشهيرة والمسلس���الت التلفزيونية واألغاني الحزينة التي يرافقها 

الع���زف على الغيتار، ب���ل تأّصال في الحي���اة اليومية ل���دى الغالبية العظمى 

من اليهود في إس���رائيل. على س���بيل المثال، عند التجنيد لصفوف الجيش 

اإلس���رائيلي، في مرحل���ة “التحقيق األمني”، والتي يع���رف خاللها الجندي/ة 

بماذا يجب الرد عندما ُيس���أالن م���ا إذا كان لديهما أصدقاء عرب: عامة ال يكون 

ل عدم اإلش���ارة إلى 
ّ

ه يفض
ّ
لديهما أصدق���اء عرب، وإن وجدوا فهما يعلمان أن

م العربية 
ّ
ه اس���تعراب من نوع آخر. في حال���ة أخرى، المواطن الذي تعل

ّ
ذلك. إن

في إطار عس���كري أو أمني سيتجنب السؤال الذي يطرحه العربّي “أين تعلمت 

العربية”. هنا أيضًا يتراكم غبار االستعراب. 

تجدر اإلش���ارة أيضًا إلى االس���تعراب الش���يق والمثير، الذي اقتصر سابقًا 

على زي���ارة البتراء والعودة بس���الم، وتطور بعدئذ إلى حل���م “تناول الحّمص 

في دمش���ق”. وقد تع���ززت هذه التصريحات المجازية حت���ى عام 2007، حين 

تلق���ى رئيس ال���وزراء في حينه، إيه���ود أولمرت، هدية من القصر الرئاس���ي 

لبش���ار األسد: حّمص طازج من دمشق، كإرس���الية من المبعوث األميركي أثناء 

تواجده هناك. وقد أفاد أولم���رت في وقت الحق: “أمرت بإدخال الصندوق إلى 

 ما أردناه هو العودة إلى موطننا 
ّ

ديواني دون أن يخض���ع للفحص األمني”. كل

ِدم 
َ
بس���الم. ولكن ذلك ال يقتصر على رئيس الوزراء األسبق: في الواقع، كلما ق

الحّم���ص الذي يزين مائدتنا من قرية عربية نائية، أو من مدينة فلس���طينية 

ه مجرد صحن 
ّ
ما كان مذاقه أفضل. إن

ّ
يحظر على اإلسرائيليين الدخول إليها، كل

رعش الروح اإلس���رائيلية، روح 
ُ
من الحّمص، ولكنه يخاطب نبضات القلب التي ت

المستعربين الصغار.

أزيلوا الكوفية عن أعينكم
 طالما تعززت النظرة اإلسرائيلية الس���ائدة حَيال العالم العربي ولم يتغير 

الوس���طاء اإلس���رائيليون للشرق األوس���ط، وطالما اس���تمر قمع الشرقّي باسم 

منا اللغ���ة العربية كموضوع 
ّ
الصهيوني���ة والكيان اإلس���رائيلي، وطالم���ا تعل

اختياري لغرض االندماج في خدمة االستخبارات، وطالما اتّسم كل لقاء عربي- 

يهودي بجو من القلق والس���رية، بالبطولة والرجولة، باألمن المفرط والش���عور 

بالغربة، وباإلثارة والرومانسية، ستبقى لعنة المستعربين جاثمة فوق صدورنا. 

يبدو لي أحيانًا أّن أولئك الذين “يعرفون” العرب بشكل رسمّي في إسرائيل 

هم تحديدًا المس���اهمون في القضاء على االحتمال األخير للعيش المشترك. 

فهم ينذرون العرب واليهود على حد سواء باتخاذ الحيطة والحذر من بعضهم 

البعض. العالم الوحيد الذي يسعون إلى تجذيره وتأصيله بيننا هو ذاك الذي 

يعزز وس���اطتهم، وفي إطاره تبقى إسرائيل جس���مًا غريبًا في العالم العربي. 

بسبب عدس���ات “الغرابة” التي يلصقونها على أعيننا جميعًا، ال يمكننا رؤية 

الف���رص الماثلة أمامنا: بدال من رؤية العرب���ي- اليهودي، نرى عميال محتمال أو 

د المتعاونين، بداًل 
ّ
جاسوسًا، بدال من رؤية اليهودي الناطق بالعربية، نرى مجن

من رؤية س���وق أو متحف، نرى مغامرة مثيرة، وبدال من رؤية اإلنسان نرى خطرًا 

وجوديًا. بذلك يتبقى لدينا احتماالن: االستعراب أو الحياة.
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن اإلسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خالل إصداراته المختلفة أن يقدم بعيون عربية قراءة 

موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد اإلسرائيلي

رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد اإللكتروني لـ »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« اإللكتروني:

http://www.madarcenter.org 

كتب هشام نفاع:

»ال يخفى على أحد منا حجم األلم والمأس���اة الذي نش���عر به بعد كل 

حادثة قتل تعصف بمجتمعنا. يؤلمنا جدا إزهاق كل هذه األرواح ألننا 

نعلم أن خلف كل روح تقتل أحالما يتم القضاء عليها، عائلة تتش���تت، 

نؤمن أن لكل ش���خص قصة وحياة ونس���عى دوما لتذكير الناس بحجم 

المأساة ولذلك نقوم بجمع المعطيات حول ضحايا القتل في مجتمعنا 

العربي«- هذا ما افتتح به »مرك���ز أمان- المركز العربي للمجتمع اآلمن« 

المعطيات الدقيقة لضحايا القتل في المجتمع العربي الفلسطيني في 

الداخل من مطلع العام 2012 إلى يوم 9 تشرين الثاني الجاري.

وبل���غ عدد ضحايا جرائم القتل العرب بالس���الح من مطلع العام 2000 

ولغاية 9 تش���رين الثاني 1237 ضحية، بينهم 63 ضحية س���قطوا منذ 

مطل���ع العام الحال���ي- 2017. وفي أيل���ول الماضي أعلن���ت وزارة األمن 

الداخلي عما س���متها “حملة ش���رطية لجمع األس���لحة غير المرخصة.. 

ش���ر 
ُ
الذين يس���لمون الس���الح ال يقدم���ون للمحكمة”. وجاء في نص ن

بالعربي���ة: “بمبادرة الوزير إردان، تقوم ش���رطة إس���رائيل س���وية مع 

وزارة األمن الداخلي، بحملة لجمع األس���لحة غير المرخصة، بالتعاون مع 

الس���لطات المحلية العربية. في نطاق الحملة التي ستجري من 10 إلى 

19 أيلول الجاري، لن تتخذ إجراءات جنائية ضد الذين يرجعون األسلحة 

التي بحوزتهم، ويحظون بحصانة تحول دون مقاضاتهم. وسيتم نشر 

الحملة في وسائل اإلعالم وباللغة العربية في عشرات البلدات. وقد تم 

اختيار الس���لطات المحلية العربية بمصادقة شرطة إسرائيل. تهدف 

الحملة إلى زيادة مكافحة ظاهرة الس���الح غي���ر المرخص في المجتمع 

العربي”.

 بحس���ب الحملة “يمك���ن إرجاع األس���لحة بدون الكش���ف عن هوية 

أصحابها، ولن تتخذ إجراءات قانونية ضدهم، ويمنح المواطنون الذين 

يرجعون األس���لحة حصانة ضد تقديم الئحة اته���ام ضدهم بامتالك 

أسلحة نارية”.

وزي���ر األمن الداخلي غلعاد إردان انتهز الفرصة ليعلن أن: “الوس���ط 

العربي هو المتضرر الرئيس���ي من ظاهرة الس���الح غير المرخص، وقد 

قررن���ا تركيز الجهود لمكافحة الس���الح غير المرخ���ص. لذلك انطلقنا 

بحملة غير مس���بوقة إلعطاء المواطنين فرصة للتخلص من السالح غير 

القانوني ال���ذي يمتلكونه بدون اتخاذ إج���راء جنائي ضدهم. امتالك 

الس���الح يعتبر مخالفة قاس���ية، وفي بعض األحيان يصل السالح إلى 

أي���دي إرهابيين وجنائيين. نح���ن نعمل على مكافحة ه���ذه الظاهرة 

بجميع الوس���ائل من اجل تخفيض الحوادث التي يتم فيها استعمال 

السالح غير المرخص”.

ه���ذا كالم جميل بالمجم���ل، حتى انه يعكس زعمًا ب���أن حياة العرب 

الفلسطينيين في إسرائيل تقلق الحكومة ووزير أمنها الداخلي. وهذا 

يس���بب إرباكًا كبيرًا إذ تكاد الشرطة ال تكش���ف الحقيقة في الغالبية 

الس���احقة من جرائم القتل الُمش���ار اليها أع���اله، باأللوف، ناهيك عن 

إطالق الرصاص الذي يتسبب بإصابات وإعاقات جسدية مختلفة.

الحملة اس���تمرت م���ن 10 إلى 19 أيلول الفائت. وق���د اعترفت كل من 

الش���رطة ووزارة “األمن الداخلي” بأن الحملة لم تسفر سوى عن تسليم 

عدد ضئيل جدًا من قطع الس���الح. إذ وصل عددها إلى 14 قطعة س���الح 

فقط. وهي تشكل نسبة تؤول إلى الصفر قياسًا بالتقديرات عن الكمية 

الضخمة من الس���الح غير المرخص المتفش���ي ف���ي المجتمع العربي. 

للتذكير، س���بق أن نش���رنا هنا تقريرا موس���عًا اقتبس وثيقة داخلّية 

���رطة في العام 
ّ

صادرة عن وزارة “األمن الداخلّي”، وبموجبها قّدرت الش

2013 عدد األسلحة غير القانونّية بنحو 400 ألف قطعة سالح! هذا الرقم 

ازداد كالمتوق���ع منذ ذلك الحين، ما يعني أن الحديث هو عن عش���رات 

ألوف قطع الس���الح غير القانونية )على األقل!( المتفشية في المجتمع 

العربي.

قت صحيفة “اإلتحاد” بعد انتهاء العملية: “من دون التقليل 
ّ
وقد عل

من قيمة أية وسيلة لتقليص ومكافحة السالح غير المرخص، بما فيها 

مث���ل تلك الحملة، فال بّد م���ن إعادة التأكيد عل���ى ان تقييمنا لجهود 

وجدية الشرطة مشابه لنتيجة حملتها هذه: تؤول إلى الصفر.. وال نزال 

نتهم الشرطة )والحكومة المس���ؤولة عنها كلها( بالتقاعس واإلخفاق 

ف���ي معالج���ة ظاهرة فوضى الس���الح القاتل���ة في المجتم���ع العربي، 

خصوصًا. وال نزال نتهم الش���رطة والحكومة بأن استخفافهما عنصرّي 

الدواف���ع، ولو كان هذا الس���الح يه���دد يهودًا من طبق���ات اقتصادية 

قوية، الختل���ف التعامل مع الظاهرة ب� 180 درج���ة! إننا نكرر مطالبتنا 

الشرطة بالقيام بحملة حقيقية مبرمجة ومتواصلة لتخليص المواطنين 

العرب من آف���ة وخطر اإلجرام والرصاص و”الخ���اوة” والتهديد وكل ما 

يرافقه���ا، ونطالب الحكومة بمعالجة كل ما ينتج تلك اآلفة! وإلى جانب 

تأكيدنا على واجب المجتمع العربي في رفع درجات التثقيف والتوعية 

والتربية ضد ممارس���ات اإلجرام، فإننا نرفض المزاعم السلطوية التي 

ل بالوقوف أمام الس���الح والمسلحين.. ال يوجد دولة 
ّ
تطالب مواطنين ُعز

تس���تحق اسمها في العالم تطالب مواطنيها بمواجهة مسلحين.. هذا 

هو دور الشرطة ودور السلطة ودور الحكومة اإلسرائيلية، وكل زعم غير 

هذا هو تبرير عنصري ساقط ومرفوض”.

ف بيتك« برسائل متعددة 
ّ
حملة »نظ

المستويات رسميًا وشعبيًا
بالتع���اون مع لجن���ة مكافحة العن���ف المنبثقة عن لجن���ة المتابعة 

العليا للجماهير العربية، أطلقت الش���هر الفائت حملة توعية لجمعّية 

“مبادرات صندوق إبراهيم” هدفها محاربة ظاهرة السالح في البلدات 

العربي���ة. وحملت رس���التين: واح���دة للوزير إردان والش���رطة مفادها: 

“واصلوا حمالت جمع السالح بالتعاون مع السلطات المحلية العربية من 

م السالح والذخيرة”؛ وأخرى 
ّ
خالل منح الحصانة وعدم محاكمة من يسل

للقي���ادات العربية جاء فيها: “ادعموا الجهود لجمع الس���الح من خالل 

اسماع صوتكم في حمالت دعائية”.

يق���ول مخططو ومنف���ذو الحملة: ينطلق قرار إط���الق هذه الحملة من 

الفه���م العميق بأن كمية األس���لحة الكبيرة الت���ي يملكها المواطنون 

تغ���ذي موجات العن���ف والجريمة ف���ي المجتمع العرب���ي وتفاقم من 

حدتها التي حصدت منذ مطلع الس���نة الحالية حياة خمسة وخمسين 

ضحي���ة من أبن���اء وبنات المجتم���ع العربّي. ظاهرة حيازة الس���الح في 

المجتمع العربّي تنبع أيضا من الش���عور الحاد بانعدام األمن الشخصي 

ل���دى العديد من المواطنين العرب. ويرجع ذل���ك إلى انعدام الخدمات 

الش���رطية وضبط القانون على نحو كاٍف. تشير استطالعات الرأي التي 

قامت بها الجمعية المذكورة إلى أن 32% من المشاركين في االستطالع 

عين عن 
َ
يش���عرون بعدم األمان في بلداتهم. كما عبر 54% من الُمستطل

وجود مشاكل عنف، وأفاد 59% أنهم ال يثقون بالشرطة.

ويقول مديرو الحملة: حجم حيازة األس���لحة غير المشروعة ليس واضحًا 

كفاية، لكن يبدو أن الحديث عن ظاهرة واس���عة، وتش���مل عش���رات آالف 

قطع الس���الح، بل يذهب البعض إلى أن هنالك سالحا في كل بيت رابع في 

البلدات العربية. وتشير إلى أن بعض حاملي السالح هم مواطنون عاديون 

يشعرون بالقلق على أمنهم وأمن عائالتهم، ال عالقة لهم بجهات إجرامية. 

وهي تطالب وزير األمن الداخلي والش���رطة اإلعالن عن حملة متواصلة في 

البلدات العربية لتس���ليم السالح والذخيرة بشكل طوعي، وبشراكة كاملة 

مع الس���لطات المحلية العربية ومن خالل منح الحصانة وعدم محاكمة من 

م الس���الح. مؤكدة ان هنالك رغبة في المجتمع العربي للقضاء على 
ّ
يس���ل

العن���ف، وعلى الش���رطة أن ال تيأس بعد الحمل���ة التجريبية األولى لجمع 

الس���الح التي جرت قبل أسبوعين وأتت بنتائج ضعيفة. ثمة حاجة للقيام 

بحمالت أخرى مش���ابهة تعزز بشكل تدريجي ثقة المجتمع العربي بهذه 

الحم���الت وجدواها. كما دعت إلى تكثي���ف التحقيقات في حوادث القتل 

والجريمة الخطرة في المجتمع العربي والكش���ف ع���ن منفذيها، والعمل 

عل���ى تطبيق القانون ومعاقب���ة كل من يقبض عليه وبحوزته س���الح غير 

مشروع لم يقم بتسليمه خالل حمالت جمع السالح ذات الشأن. 

ودع���ت الحملة القي���ادات العربية إل���ى دعم تلك الجه���ود عبر حملة 

جماهيرية وتأييد حمالت جمع األس���لحة. وبدورها أكدت لجنة مكافحة 

العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: “إن السالح 

هو س���رطان في جس���د المجتمع العربي، ونحن ندع���و جميع المواطنين 

العرب لالنضمام إلى دعوتنا لتنظيف البيوت من أسلحة القتل وتنظيف 

الرأس من سلوكيات العنف والجريمة. نظفوا بيوتكم من السالح”.

عشرات حاالت انفالت 
الرصاص غير المقصود كل سنة

منذ عدة س���نوات تنش���ط مجموعات قليلة لمواجهة ظاهرة انتشار 

السالح في الحّيز المدني اإلسرائيلي، أي السالح غير المخصص ألغراض 

عس���كرية وال ش���رطية، بل الذي يحوزه مواطنون. إح���دى المجموعات 

تنش���ط ضمن منظمة »مرأة للمرأة النسوية« وعنوانها »المسدس على 

طاولة المطبخ« في إشارة إلى السالح في البيوت، وخصوصًا الذي يحمله 

عاملون في مجال الحراسة إلى البيت بعد ساعات دوام العمل.

تذك���ر المجموعة على صفحتيها في موقعي “فيس���بوك” و”تويتر” 

آخر األحداث المرتبطة بالحملة. ومنها على س���بيل المثال من األسابيع 

األخيرة: إطالق نار في كيبوتس رشافيم حيث قام أحد أعضاء الكيبوتس 

بإطالق نار على مس���ؤول فيه فس���بب له جروحا بالغ���ة، وجاء في الئحة 

االتهام انه في أعقاب خالف مالي بين المتهم وبين منظمة الكيبوتس 

تط���ور األمر إل���ى تهديدات ووق���ف خدمات مختلفة لذلك الش���خص. 

وبسبب منالية السالح كانت هذه هي النتيجة، وفقا للمجموعة. 

وتش���ير أيضا إلى عش���رات حاالت انفالت الرص���اص المفاجئ وغير 

المقصود التي تقع في كل س���نة مس���ببة القتل أو اإلصابات. وتش���ير 

مث���ال إلى حادثة وقعت في مطلع هذا الش���هر، حين كان جندي يحمل 

س���الحه في حيز مدني فانطلقت رصاصة غير مقص���ودة من بندقيته 

عن بعد صفر وأصابت احد اقرب أصدقائه. وتش���ير المجموعة الناشطة 

أيضا إلى فتاة في الس���ابعة عشرة من عمرها أصيبت برصاصة انطلقت 

من بندقية صديقها الجندي. وتقول إن هذه الحاالت ناجمة عن إخفاق 

وفش���ل في صيانة وحيازة األس���لحة وان الجيش عادة ما يتهم الجنود 

بعدم التمس���ك واالنضباط بأوامر األمان وأن هذا هو ما يؤدي إلى تلك 

الحوادث! 

وعلى نحو مرتبط باتساع مظاهر عسكرة الحياة المدنية، فإن من بين 

القضايا التي سلطت المجموعة عليها الضوء، مشروع جديد لوزير األمن 

الداخلي إردان يتيح لح���راس المراكز التجارية احتجاز مواطنين، وهي 

تقول إن األمر يهدد بالمس���اس باألقليات خصوصا، كما تؤكد جمعيات 

ومنظمات حقوق إنس���ان في إس���رائيل. وتش���ير إلى أن هذا المشروع 

ينضم إلى خطوات سابقة للوزارة/ الحكومة منها السماح بإجراء فحص 

جس���دي حتى من دون وجود ش���بهات على أجس���ام مواطنين، وقبلها 

توس���يع دائرة الس���ماح لحراس في مراكز مدنية عامة بأخذ أسلحتهم 

إلى بيوتهم.

وزارة األمن الداخلي تبّرر هذا المش���روع األخي���ر الذي يعود إلى نحو 

سنتين بما تسميه “ترّدي الوضع األمني وزيادة العمليات اإلرهابية”، 

وتنوه الوزارة إلى أن قرارها ال ينطبق على جميع الحراس بل “من اجتازوا 

دورة تأهيل من قبل الش���رطة”. جمعية حق���وق المواطن كانت أعلنت 

في حينه أن كل تحويل في صالحيات الش���رطة لجهات مدنية، هو أمر 

إش���كالي وان هذه المهم���ات يجب أن تظل بأيدي س���لطات الدولة وال 

يمكن جعل هيئات وشركات خاصة تقوم بهذه المهمات.

س���بق أن أعلنت المجموعة أن ما دفعها إلى هذا النش���اط هو ازدياد 

عدد الضحايا من النساء الالتي قتلن في الحيز الخاص العائلي بأسلحة 

أزواجهن أو أقربائهن. وهي تشير خصوصا إلى العديد من الحاالت التي 

كان الس���الح فيها بأيدي عاملين في الحراسة وشركات األمن الخاصة. 

وأشارت إلى أن األبحاث من مختلف دول العالم قد أكدت انه في البيوت 

التي يحمل احد أفرادها س���الحا ناريا، يرتفع خطر قتل النس���اء بثالثة 

حتى خمس���ة أضعاف. وتنّوه أن السلطات اإلسرائيلية تقر بحقيقة أن 

وجود األس���لحة في داخل الحيز األسري في إس���رائيل هو عامل مؤكد 

وواضح لزيادة هذا الخطر. 

تعليق���ًا على ذل���ك، كتب حاييم هار زهاف مقاال في موقع مس���تقل 

الش���هر الفائت عن إع���الن وزير األمن الداخلي توس���يع دائرة أصحاب 

رخص الس���الح بأكثر ما يمك���ن، وذلك خالل افتت���اح مكتب لترخيص 

السالح في الرملة )تشرين األول 2017(. يقول الكاتب: منطق إردان هو 

أن زيادة عدد المواطنين المس���لحين بالمسدس���ات يزيد من احتماالت 

إحب���اط عمليات إط���الق نار أو وقفها فور القيام به���ا. ولكن ما يقوم به 

الوزي���ر عملي���ا، وفقا للكاتب، هو التنصل من مس���ؤوليته السياس���ية 

واألمني���ة، كوزير وكجزء من الحكومة، ف���ي حماية المواطنين من خالل 

جعلهم مس���ؤولين بأنفس���هم عن أمنهم الخاص.. ويقول الكاتب إن 

ال���وزارة ال تقدم أية معلومات ومعطيات تثبت أو تظهر على األقل عدد 

الحاالت التي منع فيها هذا الس���الح عمليات إطالق نار، وكانت منظمة 

“مرأة للمرأة” المش���ار اليها أع���اله، قد توجهت إل���ى المحكمة العليا 

بالتماس لفحص عدد الحاالت التي استخدم فيها مواطنون أسلحتهم 

الشخصية المرخصة لوقف عمليات مسلحة، ولكن على الرغم من امتناع 

السلطات عن تقديم معطيات فإن ذلك الرقم يؤول إلى الصفر. 

يقتبس المقال المحامية غاليت لوفيتسكي إذ تقول إن فرضية قدرة 

مواطن مسلح على منع مصيبة تستند على عدد من الفرضيات المجتمعة 

مع���ا. وهي فرضيات ال تأخذ بالحس���بان إمكانية اختطاف الس���الح من 

المواطن وال كون صاحب الس���الح مختصا وقادرا على اس���تخدامه بما ال 

يش���كل خطرًا، وتؤكد بالمقابل أن هذه الشروط غير قائمة تقريبا أبدًا، 

بل من الجهة األخرى، قتل س���نويا ما بين 5- 8 أش���خاص معظمهم من 

النساء منذ العام 2000 بأسلحة في أيٍد مدنية. 

منذ مطلع العام وحتى التاسع من الشهر الجاري:

63 ضحية بالسالح من المواطنين العرب وسياسات الردع الحكومية اإلسرائيلية تؤول إلى الصفر!

المعطيات من دول العالم تؤكد خطورة انتشار السالح، في الواليات المتحدة 

مثال، حيث فيها أعلى نسبة جرائم قتل لهذا السبب. وتقتل في عاصمة السالح 

العالمية بس���الح زوج أو زوج سابق، امرأة كل 16 ساعة. كذلك في سويسرا التي 

يتفاخر مؤيدو التسليح المدني بأنها تضع سياسات ليبرالية في مجال حيازة 

األس���لحة، بالرغم من أن عدد جرائم القتل فيها منخفض جدا قياسا بالواليات 

المتح���دة، ف���إن الجرائم التي تقع فيها تتم ف���ي 90 بالمئة من الحاالت بذلك 

النوع من السالح.

في إس���رائيل تعّبر منظم���ات ضحايا الرصاص ومنظمات نس���وية عن أملها 

ف���ي أن يمتنع وزير األمن الداخلي عن تقويض الس���د الذي من ش���أنه إغراق 

ش���وارع البالد بالمسلحين. وفي الوقت نفس���ه تطالب بكشف معطيات تفّسر 

هذه السياس���ة وتتساءل عن س���بب رفض الوزارة والوزير توفيرها! وذلك في 

تجاهل تام لما ال يحصى من أبحاث تؤكد أن انتش���ار السالح القانوني ال يوقف 

مجرمين، بل يزيد بشكل دراماتيكي احتماالت وقوع جرائم قتل بذلك السالح. 

وتؤكد احدى الناشطات: إن سالح الدفاع عن النفس يشكل خطرًا عاليا جدا على 

مواطنين أبرياء أكثر بكثير من الشعور باألمن الذي يوفره لحامله.

مات 
ّ
منظمة “المسّدس على طاولة المطبخ”،  وهي ائتالف يوّحد 13 من المنظ

النس���وّية والمجتمع المدنّي، دعت وزير األمن الداخلي الى التمّسك بسياسة 

سهيالت في ترخيص األسلحة 
ّ
ب منح الت

ّ
ضبط النفس في مجال السالح،  وتجن

النارّية. كما طالبت قوات األمن اإلسرائيلية باالستناد إلى القانون وتطبيقه، إذ 

ال يجيز القانون اإلسرائيلي إطالق النار بهدف القتل.

رد وعلى إطالق 
ّ
وترى ان تش����جيع األشخاص على حمل الّسالح بشكل مط

ل تحّواًل 
ّ
رًا، يش����ك

ّ
الن����ار بطريقة تفتقر إل����ى الخبرة، والذي ش����وهد مؤخ

جوهري����ًا وخطيرًا في قانون األس����لحة النارّية وثقاف����ة ضبط النفس في 

استخدام هذه األسلحة. هذه الخطوة هي إجازة كاسحة لعملّيات اإلعدام 

بدون محاكمة.  في دولة القانون، ال ُيسمح بإطالق النار على األفراد بهدف 

االنتق����ام أو الردع. إن هذه الخطوة تخل����ق أرضًا خصبة أيضا إللحاق األذى 

باألبرياء، بمن فيهم المارة، والتعّرض إلطالق النار نتيجة خطأ في تحديد 

الهوية، وجرائم القتل داخل فضاء األس����رة والتي تروح النساء ضحّيتها 

في األساس.

تذكر المنظمة بأن الحكومة نفس���ها كانت حذرت من فيضان الس���الح. ففي 

الع���ام 2005 أوصت لجنة حكومية بالحّد من حجم تس���ليح ح���ّراس األمن في 

إس���رائيل. وقد حذرت اللجن���ة من “وجود عدد كبير جدًا من األس���لحة النارية 

في الس���وق ومن حّراس األمن المسلحين بشكل يفوق الحاجة الحقيقّية”. وقد 

صادقت الوزارات الحكومية على التوصيات وشرعت في تنفيذها. 

تق���ول المنظمة: كان���ت تلك أيامًا عس���يرة، في أواخر االنتفاض���ة الثانية، 

ولك���ن رأي المهنيين كان واضحًا وحازمًا. باإلضافة إلى األس���لحة التي تتواجد 

في حوزة األجهزة األمنية والعس���كرية والش���رطة، يوجد في إس���رائيل حاليًا 

ص. ُيطلب من أصحاب هذه المسدس���ات 
ّ
أكثر من 150000 س���الح خ���اّص مرخ

والبنادق تخزينها بش���كل آمن واالحتراس في استخدامها. إّن إضافة األسلحة 

ه من المتوقع أن تزيد الوضع سوءًا. أظهرت 
ّ
ى أن

ّ
إلى الش���وارع ليس���ت حاًل. حت

دراسات عديدة في الخارج وبشكل قاطع أن سياسة األسلحة المتساهلة تزيد 

من نس���بة الجريمة المنفذة باألسلحة النارّية، ومن نسبة االنتحار. بدون إطالق 

سّجل هذه اآلثار في الوعي العاّم، لكن في واقع 
ُ
كلمة “إرهاب” التهديدّية، ال ت

األمر يدور الحديث حول إرهاب مدنّي. وتغيير سياس���ة التس���لح في إسرائيل 

سيحدث آثارًا خطيرة وعنيفة على المدى الطويل.

السياق الصناعي الربحي
 لتقديس السالح

نشرت صحيفة »هفينغتون بوس���ت« قبل نحو شهر ونصف الشهر تحقيقًا 

عن الصناعة العس���كرية اإلس���رائيلية التي أصبحت من أهم ركائز االقتصاد 

اإلس���رائيلي، وتحولت معها إس���رائيل إلى واحدة من أش���هر الدول المصدرة 

لألس���لحة والعتاد العسكري. ما يهمنا في هذا التقرير أنه يوفر صورة لسياق 

صناعي ربحي لتقديس السالح.

في بداية الثمانينيات من القرن العشرين بدأت تتصاعد الصناعات 

العسكرية اإلس���رائيلية وتتطور، ودخل القطاع الخاص بقوة في هذه 

الصناع���ة التي ب���دأت تحقق مزيدًا م���ن األرباح، فتم تأس���يس مئات 

الش���ركات المتخصصة في الصناعات الحربية. في بداية التسعينيات 

من القرن العش���رين قفزت الصناعات العس���كرية اإلس���رائيلية قفزة 

كبيرة، فقد وصلت نس���بة تصدير األسلحة اإلسرائيلية إلى حوالي 25 

في المئة من قيمة إجمالي الصادرات اإلس���رائيلية كلها، وذلك نتيجة 

للنقص في س���وق الس���الح الذي أحدث���ه غياب االتحاد الس���وفييتي، 

واضطرار كثير من الدول التي كانت تعتمد على الس���الح الروسي إلى 

أن تبحث عن بدائل.

استخدمت إسرائيل تجارة السالح ورقة ضغطت من خاللها على دول عديدة 

ف���ي مقاربتها لصراعها مع العرب، فقد لوحت إس���رائيل بتقديم مس���اعدات 

عس���كرية لبعض الدول اإلفريقية مقابل تغيير موق���ف هذه الدول. وتطورت 

وتوس���عت صناعة األس���لحة في إس���رائيل لتصب���ح ركيزة هامة م���ن دعائم 

االقتص���اد اإلس���رائيلي، بل إن الفت���رة الممتدة من بداية تس���عينيات القرن 

العش���رين ولغاية النصف األول من العقد األول من األلفية الثالثة كانت فترة 

عنوانها االقتصاد العس���كري اإلسرائيلي؛ إذ قامت إسرائيل بتصدير األسلحة 

والعتاد الحربي واألجهزة والمعدات األمنية إلى كل من القارة اإلفريقية بشكل 

رئيس���ي، على صورة تعاقدات س���رية وبعضها كان علنيًا، كما قامت بتصدير 

السالح إلى كل من الهند والصين، وقامت إسرائيل بتوفير األسلحة للجماعات 

واألطراف ف���ي مناطق النزاعات والحروب األهلي���ة والصراعات الطائفية، التي 

عادة تخش���ى الدول المنتجة والمصدرة لألس���لحة من ش���حن أس���لحتها إلى 

مثل هذه األس���واق التي يحاس���ب عليها القانون الدولي، لكن إسرائيل التي 

تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية قامت وتقوم بتصدير أسلحتها 

وتضعها بين أيدي هذه الجماعات حين ترى أن ذلك يخدم أهدافًا لها ويحقق 

مصالحها. ومنذ العام 2006 بدأ مؤش���ر مبيعات األس���لحة اإلسرائيلية يرتفع 

بشكل ملحوظ.

المعطيات من دول العالم تؤكد:

انتشار السالح المدني ال يوقف مجرمين بل يزيد جرائم القتل بذلك السالح!


