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باحثان إسرائيليان:

تحوالت  في تأييد 

الجمهور األميركي 

إلسرائيل!

التحسن في العالقات 

بين إسرائيل وتركيا 

مرهون بتحّرك »عملية 

السالم«...

تقويمات جديدة لالنتخابات 

اإلسرائيلية: »نتنياهو انتصر«!

أنطـوان شلحـت

تخض���ع نتائج االنتخاب���ات العامة في إس���رائيل، التي جرت في 22 

كان���ون الثاني الفائت، ف���ي الوقت الحالي، لتقويم���ات جديدة يبدو 

أنه���ا متأثرة إلى حد بعيد بتأليف حكومة جديدة فيها احتفظ زعيم 

المعس���كر اليميني بنيامين نتنياهو بمنصب رئيسها للمرة الثانية 

عل���ى التوالي وللمرة الثالثة في مس���يرته، من جهة، وبمحصالت أول 

زي���ارة قام بها باراك أوباما بصفته رئيًس���ا للواليات المتحدة لها، من 

جهة أخرى.

ا لبعض هذه التقويمات، فإن نتائج هذه االنتخابات دلت أكثر 
ً
ووفق

من أي ش���يء آخر على أن ش���عار »إال نتنياهو« قد باء بالفشل الذريع. 

والبرهان القاطع الذي ُيساق على ذلك كامن في حقيقة أن هذا األخير 

تمك���ن من الحف���اظ على حظه في تألي���ف الحكومة، عل���ى الرغم من 

الصفعة الكبيرة التي تلقاها من جمهور الناخبين.

إن مجّرد ذلك يش���كل، في قراءة هذا البعض، انتصاًرا، وال سيما إذا 

م���ا تم األخذ في االعتب���ار أن زعيم اليمين خ���اض االنتخابات في ظل 

انتقادات حادة لسياسة حكومته السابقة، سواء الداخلية أو الخارجية، 

وتحت وطأة هجوم ش���نه عليه معظم األقطاب الس���ابقين للمؤسسة 

األمنية على خلفية موقفه إزاء إيران وبرنامجها النووي، وبعد نحو عام 

ونصف العام من أوس���ع حملة احتجاج اجتماعية شهدتها إسرائيل 

على مّر تاريخها.

وال يس���قط أصحاب هذه القراءة من حس���اباتهم أن نتنياهو خاض 

االنتخاب���ات وهو عرضة لحملة تش���كيك غير مس���بوقة، من طرف كل 

من الرئيس األميركي أوباما، والرئيس اإلس���رائيلي ش���معون بيريس. 

وكذلك بعد أن أعلن حملة ش���عواء على الس���لطة الفلسطينية في إثر 

نجاح مبادرتها في األمم المتحدة بش���أن االعتراف بفلس���طين دولة 

غي���ر عضو في هذه المنظمة الدولية. وش���ملت ه���ذه الحملة تجميد 

أموال الضرائب التي تجبيها إس���رائيل لمصلحة هذه السلطة، ودفع 

 E1 مخطط���ات بناء ف���ي المناطق المحتل���ة، بما في ذلك ف���ي منطقة

الواقعة بين مس���توطنة »معاليه أدوميم« والقدس، األمر الذي تسبب 

بتفاقم العزلة المفروضة عليه، وخصوًصا في أوروبا.

وللتذكير نش���ير إلى أن النقد الحاد الذي وجهه أوباما إلى نتنياهو 

ج���اء في إطار مق���ال كتب���ه كبير المحللي���ن السياس���يين في مجلة 

»أتالنتي���ك« األميركية جيفري غولدبرغ، المق���ّرب من البيت األبيض، 

ونش���رته وكالة األنب���اء األميركي���ة »بلومبرغ« قبل أس���بوع واحد من 

االنتخاب���ات اإلس���رائيلية، وقد أكد في���ه أنه لدى س���ماع أوباما قرار 

الحكومة اإلس���رائيلية المتعلق بدفع خطة البناء في منطقة E1 عقب 

علي���ه قائاًل إن نتنياهو ينتهج سياس���ة تدمير ذاتي من ش���أنها أن 

تؤدي إلى القضاء على إس���رائيل. وأش���ار غولدبرغ أيضًا إلى أن أوباما 

يؤكد في اآلونة األخيرة، في أحاديث يدلي بها خالل جلس���ات مغلقة، 

أن إس���رائيل ال تع���رف ما هو األفضل بالنس���بة إليه���ا، وأن نتنياهو 

يتسبب بعزلة إسرائيل أكثر فأكثر من خالل أي تصريح يدلي به فيما 

يتعلق باالستيطان في المناطق المحتلة. 

كما ش���ّدد الرئيس األميركي على أنه في حال تفاقم عزلة إسرائيل 

ف���ي محيطها اإلقليمي ال���ذي يكّن العداء الش���ديد له���ا، وفي حال 

تصعيد الخ���الف بينها وبين الواليات المتح���دة، آخر أصدقائها في 

العالم، فإنها لن تتمكن من البقاء. وأضاف أنه إذا كانت إيران تشكل 

خط���رًا على بقاء إس���رائيل في الم���دى القريب، فإن س���لوك زعمائها 

يشكل خطرًا على بقائها في المدى البعيد.

وق���ال غولدبرغ إنه فيما يتعلق بموضوع المفاوضات بين إس���رائيل 

والفلس���طينيين، فإن أوباما يتعام���ل مع رئيس الحكوم���ة نتنياهو 

باعتباره جبانًا، وغير مس���تعد ألن يس���تثمر أي رأسمال سياسي لدفع 

هدف التس���وية قدمًا. وأض���اف أن أوباما يعتقد أن رئيس الس���لطة 

الفلس���طينية محمود عباس ضعيف، لكن ف���ي المقابل فإن نتنياهو 

أسير في يد لوبي المستوطنين، وغير مستعد لتقديم مبادرات حسن 

نية حقيقية للفلسطينيين المعتدلين.

وق���د حدا هذا النقد في حينه بالرئيس األس���بق للحكومة اإلس���رائيلية 

ولحزب كاديما إيهود أولمرت إلى القول إنه ليس من مصلحة إسرائيل على 

اإلطالق أن تخوض صدامًا مع الرئيس أوباما الذي وصفه بأنه أقوى رجل في 

العال���م، ذلك بأن صدامًا كهذا قد يؤدي إلى تدهور العالقات الخاصة بين 

الدولتين، وإلى خسارة إسرائيل أهم رصيد إستراتيجي لديها.

كما أن صحيفة »هآرتس« أنش���أت مقاال افتتاحيا أش���ارت فيه إلى 

أن »كالم الرئي���س أوباما قد يش���كل م���ادة تدعو مواطني إس���رائيل 

إلى إع���ادة التفكير قب���ل توجههم إلى صناديق االقت���راع النتخاب 

حكومة يمينية تتألف من الليكود وإس���رائيل بيتنا والبيت اليهودي 

واألحزاب الحريدية، وتنتهج سياسة من شأنها أن تقود إسرائيل نحو 

المواجهة مع أوباما والعالم«. 

ورأى آخرون أن نتنياهو يش���كل خطرًا على التحالف اإلس���تراتيجي 

بين إس���رائيل والواليات المتحدة، وأن���ه حان الوقت ألن يدرك أن هذا 

التحالف اإلس���تراتيجي يش���كل رصي���دًا مهمًا للغاية بالنس���بة إلى 

إس���رائيل، في الوقت الذي ال تشكل إسرائيل فيه رصيدًا إستراتيجيًا 

مهم���ًا بالنس���بة إل���ى الوالي���ات المتحدة. ول���ذا، كما أك���د القنصل 

اإلسرائيلي األسبق في نيويورك ألون بنكاس مثاًل، فإنه عندما يعرب 

رئي���س الواليات المتحدة عن آرائه يفضل أن يصيخ زعماء إس���رائيل 

السمع إليه، وأال يردوا عليه بتصريحات هوجاء.      

وثمة اعتقاد لدى عدد من المحللين أن الس���بب األساس الذي يقف 

وراء اس���تمرار سلطة اليمين في إسرائيل، على الرغم من كل ما تقّدم، 

يعود إل���ى نجاح هذا اليمين في إعادة صوغ الوعي اإلس���رائيلي على 

جميع المستويات، من خالل لجوئه إلى إجراءات تضمن إحكام هيمنته 

ا بجه���از التربية والتعليم  على منظومات التنش���ئة االجتماعية، بدًء

ومؤسسات التعليم العالي، وانتهاء بمؤسسة القضاء ووسائل اإلعالم 

ومنظمات المجتمع المدني. ومعروف أن هذه اإلجراءات تصاعدت على 

نحو خاص طوال فترة والية الحكومة السابقة.

أخيًرا، ف���إن اآلراء التي ترّجح أن نتائج االنتخابات عكس���ت انتصاًرا 

لليمين تستعين ب� »نبوءة س���وداء« لم تحقق ذاتها حّررها نتنياهو، 

مباشرة عقب اغتيال رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق إسحق رابين 

في العام 1995، على مس���امع السفير األميركي لدى إسرائيل في ذلك 

الوق���ت مارتين إنديك، وأع���رب فيها عن توقعاته بأن يتس���بب هذا 

االغتيال باندثار اليمين وحزب الليكود.  

نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« )الجمعة( وقائع أحاديث أجراها محللها 

العسكري أليكس فيش���مان مع عدد من قادة األجهزة االستخباراتية التابعة 

لقيادات الجبهات اإلس���رائيلية الش���مالية والجنوبية والوس���طى والداخلية، 

وأكدوا فيها أن الوضع الذي يعيشونه اآلن »يتسم بانعدام اليقين والتحوالت 

اإلستراتيجية غير المتوقعة«. 

وأش���ار فيش���مان إلى أن أجهزة االس���تخبارات التابعة لقي���ادات المناطق 

طلق قب���ل غيرها صفارة اإلنذار، 
ُ
العس���كرية تعتبر الجهات التي ينبغي أن ت

محذرة مما سيحدث، خاصة وأنها المسؤولة عن متابعة ما يحدث بشكل يومي 

في عمق عش���رات الكيلومترات داخل »أراضي الع���دو«. كما أنه وفقًا للتقدير 

بأنه في أي مجابهة مس���تقبلية س���تضطر إس���رائيل الجتياح الحدود بقوات 

كبيرة، ف���إن دور هذه األجهزة يتعاظم. وهناك توقعات بأن أمرًا كهذا ممكن 

الحدوث في كل من سورية ولبنان وغزة والضفة الغربية.

وبحس���ب فيش���مان فإن جميع قادة األجهزة االس���تخباراتية في المناطق 

العس���كرية أب���دوا في أحاديثه���م حذرًا وش���كًا كبيرين. كم���ا أنهم جميعًا 

يعتق���دون أن المجه���ول في الواق���ع الجديد أكثر م���ن المعل���وم، ولذا فإن 

تقديراتهم للموقف أشد حذرًا وتعقيدًا. 

ويشير فيشمان إلى أن ش���عبة االستخبارات العسكرية )»أمان«( دفعت في 

األعوام األخيرة بالكثير من القدرات إلى فروعها في المناطق، حيث بات رجال 

الوحدة 8200 المتخصصة في التجس���س اإللكتروني ينتش���رون في قيادات 

المناطق والفرق. وكانت الغاية من إرسالهم إلى الجبهات تقصير مدى اإلنذار 

وخدمة القوات المقاتلة من دون وس���طاء. كما صار قادة األجهزة في المناطق 

مس���ؤولين عن وحدات العمالء ووحدات جمع المعلومات الظاهرة، بل وأصبحت 

لديهم وحدات تحليل معلومات.

ويعتقد قادة االس���تخبارات في المناطق أنه قبل أن ينتهي الشرق األوسط 

من بلورة صورته النهائية سوف يضطر الجتياز هزة أمنية كبيرة واحدة على 

األقل. كما أن احتماالت اس���تمرار العيش في غض���ون األعوام الثالثة المقبلة 

في ظل األزمة اإليرانية عالية وفق التقدير الش���ائع في إسرائيل، حيث يعتبر 

الصدام العسكري مع إيران محتومًا وجدوله الزمني المتوقع طوياًل. فالحديث 

ال يدور على ضربة سريعة، وإنما على مواجهة متواصلة أولها ضربة عسكرية 

إس���رائيلية أو أميركية، وبعدها موجات ارتداد إقليمية تمتد ألش���هر وأكثر. 

ويحتمل حدوث العك���س، مثاًل حادث موضعي كإطالق ص���اروخ كيماوي ضد 

منطق���ة معينة في إس���رائيل تتصاعد منه���ا ردود الفعل إل���ى ضرب إيران. 

وألسباب غير مرئية حاليًا، يمكن للحدث األخير أن يأتي من لبنان أو من جهات 

»الجهاد العالمي« في هضبة الجوالن.

وال يقتص���ر الخوف اإلس���رائيلي من تدهور الوضع عل���ى الجبهة اللبنانية، 

ب���ل يتعداه إلى الجبهتين الس���ورية والمصرية في س���يناء. وتزداد مخاوف 

إس���رائيل مما يحدث في الضفة والقطاع، وهناك قلق حقيقي على اس���تقرار 

النظام الهاش���مي في األردن. والخالصة هي أن من يزعم بأنه ليس إلسرائيل 

»أعداء على الجدار« يوهم نفسه كما يكتب فيشمان. »فهذا هو الشرق األوسط 

الجدي���د الذي يتش���كل، والذي يعيش حاليًا س���يرورات عنيفة جدًا. والحدود 

اآلمنة تتبدد«. ولكن العدو الذي تش���ير إليه إس���رائيل ليس جيشًا تقليديًا، 

وإنما من منظمات ذات ارتباط وثيق ب� »الجهاد العالمي«. 

وتحدثت »يديعوت« عن »جبهة النصرة« الس���ورية التي ال تنش���ئ لنفسها 

فقط فرعًا في لبنان، وإنما أيضًا تتعاون مع »أنصار بيت المقدس« في سيناء. 

ويتحدث هذان التنظيمان عن مرحلة الجهاد المقبلة ضد الكفار، ضد إسرائيل. 

كذلك هناك أذرع حزب الله في لبنان، التي تمتد لتصل إلى سيناء وقطاع غزة. 

وكان قائد شعبة االستخبارات العسكرية الجنرال أفيف كوخافي قد وصف 

ذلك أمام مؤتمر هرتسليا، بأنه »التصاق اإلرهاب العالمي بحدودنا«، وهو وضع 

مزعج لم يسبق إلسرائيل أن جابهته، ولن ينتهي بصافرة تهدئة.

ويش���رح قائد استخبارات المنطقة الشمالية اإلس���رائيلية التغير الذي طرأ 

عل���ى الوضع، قائاًل إن���ه »طوال أعوام عديدة، عندما كن���ا نضع المنظار وننظر 

إلى عمق س���ورية، اعتدنا عل���ى رؤية أطر واضحة لجي���ش نظامي يعمل وفق 

معايي���ر معروفة، وبهيكلية قيادية مح���ددة. وعرفنا النفوس الفاعلة. اليوم، 

عندما أضع المنظار أكتشف أن وزن هذا الجيش تغير بشكل جوهري. صحيح 

أنني أعرف أين ينتشر حاليًا وما هي قدراته، لكنه بات أقل إزعاجًا لي بالمعنى 

اإلستراتيجي، ألنه منشغل بالقتال داخل سورية. واحتماالت أن تشن سورية 

كدولة مبادرة هجومية واس���عة ضد إس���رائيل باتت متدني���ة جدًا، ومع مرور 

الوقت تزداد انخفاضًا«. وأشار إلى المخاطر الحالية المتمثلة في شن عمليات 

أو اختطاف جنود أو حتى تس���رب أنواع من األس���لحة. وقد أضيف إليها البعد 

»الجهادي« حيث لم تعد س���ورية ممرًا، بل أصبح���ت مقرًا له تأتيه جهات من 

أرجاء العالم، وهي غير معروفة إلسرائيل.

ويشدد قائد استخبارات المنطقة الشمالية على أن الحرب األهلية السورية 

خلقت واقعًا جديدًا إلس���رائيل، حيث اختفت بؤر اهتمام س���ابقة ونشأت بؤر 

اهتمام جديدة. ويقول »إذا كان يهمنا في الماضي معرفة كيف يفكر جنرال 

س���وري معين، فإن هذا الجنرال لم يعد اليوم على قيد الحياة أو أنه انش���ق، 

فماتت جهودنا معه. واليوم بات لزامًا أن نعرف الشيش���اني المقيم في حلب، 

والذي يش���غل مجموعة متطرفة، ونريد أن نعرف ماذا س���يفعل غدًا«، مضيفًا 

أن »إنشاء بنية اس���تخباراتية جديدة حول العدو المختلف سوف يكتمل في 

العام المقبل. وهذا مشروع يكلف مئات الماليين من الشواكل«.

وعمومًا يرى قائد استخبارات المنطقة الشمالية أن في سورية ثالثة أصناف 

من المعارضة: وطنية سورية، وهي القسم األكبر، وإسرائيل غير مهتمة بهم. 

والثانية جماعات إس���المية نش���أت من بين »اإلخوان المس���لمين« وتدعمهم 

تركيا، والثالثة الجماعات الجهادية التي تهدد لبنان وإس���رائيل. وخلص إلى 

أن احتماالت الصدام مع أي من هذه الجهات تتزايد، وأن من يفجر نفس���ه في 

منشآت سورية يمكن أن يفجر نفسه في مؤسسات إسرائيلية.

وتحدث قائد استخبارات المنطقة الشمالية عن فهمه بأنه »ليس لحزب الله 

نية لبدء معركة مع إس���رائيل. صحيح أن مركز اهتمام حزب الله هو إسرائيل 

وترسانته موجهة ضدنا وال خطاب لنصر الله من دون أن تظهر فيه إسرائيل، 

لكن هذا الحزب ال ينوي الصدام. فقد ضعف جراء ضعف ظهيره اإلستراتيجي 

السوري. وهناك قوى عديدة تتحداه في لبنان«.

قادة األجهزة االستخباراتية في جميع الجبهات العسكرية اإلسرائيلية

»الحـدود اآلمـنــة« آخـذة في التبــّدد!

بدأ حقل الغاز الطبيعي »تمار« في البحر األبيض المتوس���ط، والذي يبعد مسافة 80 

كيلومترا عن ش���اطئ مدينة حيفا، بضخ أول كمية من الغاز الطبيعي إلى منش���أة في 

مدينة أسدود في جنوب إسرائيل، مساء أول من أمس األحد. 

ويتوقع أن تتوقف إسرائيل عن استيراد الغاز من مصادر خارجية، لمدة 20 عاما على 

األقل. كذلك فإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستصبح دولة مصدرة للغاز، وأن من 

شأن ذلك أن يؤدي إلى حدوث تغيرات جيو- سياسية في المنطقة.

وذكرت وس���ائل إعالم إس���رائيلية، أمس االثنين، أنه تم الب���دء بضخ الغاز من حقل 

»تمار«، عبر أنابيب، إلى منش���أة في مدينة أسدود. وس���يحل هذ الغاز الطبيعي مكان 

الس���والر والمازوت، المل���وث للجو واألغلى ثمنا، في تش���غيل المصانع، وفي مقدمتها 

شركة الكهرباء. لكن في هذه األثناء ال يتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الكهرباء 

بالنسبة للمستهلك.

وأفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي بأن ضخ الغاز من حقل »تمار« سيوفر على إسرائيل 

مبلغ 13 مليار ش���يكل سنويا. وأن حقل الغاز »تمار« يحتوي على 282 مليار متر مكعب 

من الغاز الطبيعي. 

وقال رئيس شركة »ديلك للتنقيب«، الشريكة في استخراج الغاز من حقل »تمار«، غدعون 

تدمور، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه »عشية نهاية عيد الفصح وقبيل حلول يوم استقالل 

إس���رائيل، يصعب االستهانة بأهمية دخول الدولة إلى عصر جديد من الحرية واالستقالل 

في مجال الطاقة. وبمقدورنا أن نجعل هذه الفائدة تعود على كل مواطن ومواطنة«. 

وأشار وزير العالقات الدولية والشؤون االس���تخباراتية واإلستراتيجية اإلسرائيلي، 

يوفال ش���تاينيتس، الذي كان يتولى منصب وزير المالية في الحكومة الس���ابقة، إلى 

أنه ليس مطروحا حاليا التوجه إلى هيئات قضائية دولية ضد مصر بس���بب وقف ضخ 

الغاز منها إلى إس���رائيل »بسبب الوضع الحساس في مصر حاليا«. وأضاف »أنا مسرور 

ألننا منذ اليوم فصاعدا لن نحتاج إلى مصر أو غيرها في مجال الطاقة، بل على العكس، 

فنحن س���وف نجني ربحا من طاقة رخيص���ة يقدر بمئات مليارات ال���دوالرات«. ووفقا 

لش���تاينيتس فإن مدخول إسرائيل من استخراج الغاز الطبيعي سيبلغ خالل السنوات 

ال� 25 المقبلة قرابة 450 مليار شيكل.

وبدأت ش���ركات إسرائيلية قبل 4 س���نوات في التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل 

»تم���ار« الذي يبعد حوالي 90 كيلومترا إلى الغرب من ش���اطئ مدينة حيفا. وقال وزير 

الطاقة اإلس���رائيلي، سيلفان ش���الوم، لإلذاعة العامة اإلس���رائيلية، أول من أمس، إن 

إس���رائيل قد تصدر الغاز في المس���تقبل من حقل آخر، يحمل اس���م »لفياتان« ويقع 

في البحر المتوسط، وإن القرار بهذا الخصوص سيطرح على طاولة حكومة إسرائيل.  

وكان رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، قد رحب ببدء استخراج الغاز 

م���ن حقل »تم���ار« وقال في بيان إن »ه���ذا يوم مهم لالقتصاد االس���رائيلي. وفي عيد 

الحرية، عيد الفصح، نقوم بخطوة هامة من أجل تحقيق اس���تقاللية في مجال الطاقة. 

وخالل العقد األخير طّورنا البنية التحتية في مجال الغاز في اس���رائيل وهذا سيحّسن 

وضع االقتصاد اإلسرائيلي والوضع االقتصادي للمواطنين االسرائيليين«.

تغيرات جيو - سياسية في المنطقة
يش���ار إلى أن انتقال الصناعات اإلس���رائيلية الس���تخدام الغاز بشكل كامل لن يكون 

فوري���ا. فاألنابيب التي تزود المصانع اإلس���رائيلية بالوقود ليس���ت جاهزة بعد من أجل 

استخدام الغاز الطبيعي. وهذا األمر يؤدي إلى إرجاء منح تسهيالت في الضريبة وجني 

الخزينة اإلسرائيلية أرباحا من الغاز لعدة سنوات، كما أنه سيرجئ ارتفاع الناتج القومي 

للفرد، بنسب تتراوح ما بين 1% - 2%، إال أنه من شأن البدء في ضخ الغاز من حقل »تمار« 

أن يؤدي إلى خفض أسعار الوقود.  لكن التحليالت في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أشارت 

إلى أهمية اس���تخراج الغاز وإلى كونه »أداة سياسية«، مشيرة إلى توقف ضخ الغاز إلى 

إسرائيل من مصر في أعقاب صعود اإلخوان المسلمين إلى الحكم فيها. 

واعتبرت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية، من مجموعة »هآرتس«، أن إسرائيل »تقف 

اآلن في موق���ع قوة وأمام إمكانية حدوث تغيرات جيو - سياس���ية لصالحها« لم تكن 

تحلم بها قبل اكتش���اف حقل الغاز. وأش���ارت الصحيفة إلى أن األردن يتوق إلى مزود 

للغاز يكون بديال لمصر، بعد أن خس���ر خالل العامي���ن الماضيين 6ر5 مليار دوالر جراء 

توقف ضخ الغاز المصري، التي يعتمد عليه 80% من توليد الكهرباء. 

ووفقا للصحيفة فإن الس���لطة الفلس���طينية مهتمة بفك ارتباطها عن شبكة شركة 

الكهرباء اإلس���رائيلية، وأنها بصدد إنش���اء محطة توليد كهرباء ق���رب مدينة جنين 

تعتم���د على الغاز م���ن حقل »تمار«. وقب���رص مهتمة بالغاز اإلس���رائيلي من أجل أن 

تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة التنقيب عن الغاز، والتلميح لألسواق األوروبية بهذا 

الخصوص والدفاع عن مكانتها المتدنية في أعقاب أزمتها االقتصادية. 

وأضافت الصحيفة أن تركيا، التي توش���ك على استئناف عالقاتها الدبلوماسية مع 

إس���رائيل، مهتمة بالغاز من إس���رائيل واس���تخدامه لمقارعة روسيا، خاصة على ضوء 

خالفهما حول األزمة في س���ورية، وتعتزم أن تس���تخدم الغاز من إس���رائيل لتهديد 

احتكار شركة »غازفروم« الروسية في أوروبا.  

وقالت الصحيفة إن »اكتشاف الغاز في حقلي تمار ولفياتان أعاد ترتيب األدوات في 

الملعب الذي لعب فيه السياسيون اإلسرائيليون. وبين ليلة وضحاها أصبحت إسرائيل 

دولة قد تبلور خريطة التحالفات في الش���رق األوس���ط وفق مشيئتها. لكن من الجهة 

األخرى، فإنه كلما تزايدت األهمية االستراتيجية للغاز من أجل دفع مواضيع سياسية، 

تزايد تعلق إسرائيل بهذا المورد، الموجود عمليا بأيدي رجال أعمال، وثمن التطلعات 

الجيو - السياسية في المستقبل قد يدفعه المستهلك«.  

لكن الصحيفة توقعت أن تؤدي العالقة الوثيقة بين المصلحة الوطنية اإلسرائيلية 

وس���يطرة شركات تجارية على مخزون الغاز إلى نش���وء تناقض مصالح بالضرورة، وقد 

تكون نتيجته غض النظر عن ضرر سيلحق بالسوق المحلية، إذ أن الحكومة اإلسرائيلية 

امتنعت عن التدخل في سعر الغاز الذي حدده احتكار »تمار« لشركة الكهرباء.  

مع بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل »تمار«

توقعات بأن تتوقف إسرائيل عن استيراد الغاز 
من مصادر خارجية وأن تصبح دولة مصدرة!

سياج إسرائيلي في سيناء.

مشهد عام لحقل ايتمار.
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بقلم: مئير عمور )*(

في الحكومة الس���ابقة التي ترأس���ها بنيامين نتنياهو لعب المتدينون المتزمتون 

)الحريديم( بصورة عامة، وحركة »ش���اس« بصورة خاص���ة، دور الجارية الذليلة وورقة 

التوت االجتماعية، التي اس���تخدمت كغطاء لتصفية دولة الرفاه اإلسرائيلية. غير أن 

حكومة نتنياهو الثالثة، التي نالت ثقة الكنيس���ت مؤخرا، لم تعد بحاجة إلى خدمات 

جاريات حريديات، ش���رقيات او أش���كنازيات. ففي انتخابات كانون الثاني 2013 هزم 

المتدين���ون الحريديم م���ن قبل تحال���ف المتدينين الوطنيين والطبقة المتوس���طة 

اإلسرائيلية التي انتخبت يائير لبيد )زعيم حزب »يش عتيد«- يوجد مستقبل(.

ثمة عامالن جليان أتاحا هزيمة الحريديم: 

أوال، اس���تعراض القوة الذي قامت به الطبقة المتوسطة األشكنازية في صيف العام 

2011 )أو ما عرف ب� »االحتجاج االجتماعي«(، والذي وجد تعبيرا له في المقاعد ال� 19 التي  

منحت كجائزة لحزب لبيد »يش عتيد«.

ثانيا، التباعد أو المس���افة االجتماعية التي أقامه���ا الحريديم بينهم وبين اليهود 

اإلس���رائيليين، والصراع بين المعسكر الحريدي وبين المعسكر الديني- الوطني حول 

تعريف الهوية اليهودية لدولة إسرائيل.  

وهناك عام���ل ثالث غير جلي تماما للعيان وهو الخش���ية اإلس���رائيلية- اليهودية 

العامة من إش���راك »عرب إس���رائيل« في إصالحات اجتماعية ينبغ���ي ألية دولة رفاه 

حقيقية أن توفرها لمواطنيها كافة.  

وق���د كانت النتيج���ة المعروفة للجميع، ج���راء هذه المعادلة هي: س���يطرة مطلقة 

للمتدينين- الوطنيين ومركز الهيمنة األش���كنازي في إس���رائيل على الحكومة ذاتها 

وعلى المؤسسات الحكومية للمجتمع المدني. 

ال تتس���م حكومة نتياهو الثالثة، وهي الحكومة ال� 33 لدولة إسرائيل، بسمات غير 

عادي���ة تميزها بص���ورة جوهرية عن الحكومات األخرى التي ترأس���ها نتنياهو، أو عن 

س���ائر الحكومات اإلس���رائيلية الس���ابقة. مع ذلك فإنها تنطوي على شيء ما مختلف: 

حقيق���ة أن���ه كتب بحروف بيض���اء بالبنط العري���ض،  ودون مواربة، عل���ى مدخل مقر 

الحكومة، بأن هذه هي حكومة الطبقة المتوسطة األشكنازية المهيمنة في إسرائيل. 

إن م���ا تتميز به هذه الحكوم���ة هو الوقاحة والمناكفة التي كتب���ت بها هذه العبارة. 

إنها حكومة تمثل »مس���ارا أخضر« للتقدم األش���كنازي في إس���رائيل بكل ما فيه من 

التواءات ومنعرجات ومداخل مختلفة.  ولعل سيرة حياة نتنياهو نفسه هي خير مثال 

على ذلك.  ويجس���د يائير لبيد تعبيرا وخالصة لطريق »األش���كنازيين المتوس���طين« 

في إس���رائيل، فيم���ا يدعم ويعزز كل من أوري أورب���اخ وأوري أريئيل )من حزب »البيت 

اليهودي«( هذا النموذج بصورة ملموس���ة وحقيقية. إن عبارة »اصطفيتنا للحكم« هي 

الوصف المالئم للطريق األخضر للقوة بالنس���بة لألش���كنازيين في إسرائيل.  لقد كان 

هناك من اعتقد بأن حزب »يش عتيد« وزعيمه لبيد سيش���كالن وزنا مضادًا، ك� »مركز« 

اجتماعي- سياس���ي، لقوى اليمين اإلسرائيلي.  غير أن الوجه االجتماعي واالقتصادي 

والسياسي لهذا الحزب اتضح من خالل »حلف األخوة والمصير المشترك« الذي أبرم مع 

حزب »البيت اليهودي«.  فقد برهن هذا التحالف بما ال يدع مجاال للش���ك على أن »يش 

عتيد« هو حزب يميني من ناحية سياس���ية، ونيو - ليبرالي من ناحية اقتصادية، و«ما 

بعد محافظ« من ناحية اجتماعية، يجس���د المصالح القومية واالقتصادية للمتدينين- 

الوطنيي���ن وذراعهم السياس���ية الفاعلة في »غوش إيمونيم« ودوائر المس���توطنين.  

إن ه���ذا التحال���ف إنما يهدد المصالح االقتصادية للطبقة المتوس���طة األش���كنازية 

والعلماني���ة ذاتها، وبعبارة أخرى ف���إن هذه المصالح باتت معرض���ة لخطر الزوال من 

جانب ممثليها األصليين، يائير لبيد ورفاقه. 

هن����اك فرصة ضئيل����ة للغاية في أن تحظ����ى مصالح وأهداف »االحتج����اج االجتماعي« 

بتفضيل حكومي مقابل مصالح االستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية المحتلة.  

فوزير المالية المس����تجد )يائير لبيد(، الذي تنقصه الخبرة االقتصادية، سيكون فريسة 

سهلة لحيتان »أرض إس����رائيل الكبرى« و«حراس الصهيونية الدينية المخلصين«.  وقد 

بره����ن هؤالء على ذلك مرارًا في الماضي، مع ساس����ة ذوي كفاءة وخبرة أكثر ألف مرة من 

وزير المالية الجديد.  فأي مواجهة بين »إس����رائيل الصهيونية- الدينية« وبين »إسرائيل 

الطبقة المتوس����طة المدللة« سوف تنتهي برضوخ حزب »يش عتيد« ويائير لبيد دون أي 

جهد أو عناء يذكر.  وعلى ما يبدو فإن من المرجح أكثر أن يبقى »حمار المسيح« مسيرا حتى 

ل����و كان العصا الذي يضرب به موجودا في أي����دي المتدينين- الوطنيين وليس في أيدي 

المتدينين الحريديم- س����واء كانوا أشكنازيين أم شرقيين- الذين يدعون إنقاذ إسرائيل 

والعال����م.  لقد مال الصراع حول تعريف يهودية دولة إس����رائيل بش����كل كبير إلى كفة 

الصهيونية- الدينية.  فالمشروع االستيطاني في الضفة الغربية مكن أخيرا المتدينين 

الوطنيين، معتمري القلنسوات المنسوجة، من تجسيد وترجمة »طالئعيتهم« إلى رافعة 

سياسية جبارة، وبذلك أصبحوا النخبة السياسية الجديدة في إسرائيل.

إلى ذلك فإن حكومة نتنياهو الثالثة س���تجد نفس���ها مضط���رة للدفاع عن مصالح 

مجموعتين: مجموعة المركز  اليميني الديني والوطني االس���تيطاني، وشريحة ضيقة 

نيو – ليبرالية ومحافظة من مقربي السلطة. تلك هي الوظيفة الرئيسة لهذه الحكومة. 

خطاب مخادع
ف���ي أعقاب ظهور ح���زب »يش عتيد« زادت الثق���ة بالنفس لدى الطبقة المتوس���طة 

المهيمنة في إسرائيل، بصورة ملموسة، وإلى الحد الذي أمكن لها فيه أن تجيز لنفسها 

ش���تم وإهانة المتدينين الحريديم بش���كل عام، وإقصاء الحريديم الش���رقيين، بشكل 

خ���اص، عن مقاعد الحكومة. ولكن م���ن المهم أن نتذكر هنا أن الص���راع مع المتدينين 

الحريدي���م هو مجرد تضلي���ل، ذلك ألن التعريف اليهودي لدولة إس���رائيل يحظى اآلن 

بتعزي���ز صهيوني، ديني وقومي.  في مقابل هذا الوضوح النس���بي للواقع السياس���ي- 

االجتماعي الحس���ي، فإن المصالح االقتصادية الموجهة للحكومة، مقنعة بطالوة لسان 

اجتماعية، وتضليل اقتصادي.  فالدافع  الموجه السياس���ي- االقتصادي األساس لهذه 

الحكومة يتمثل في تكريس رأس���مالية التسول اإلس���رائيلية وضمان وحماية المكانة 

االجتماعي���ة- االقتصادية، والسياس���ية اآلن، للمجموعتي���ن »النوعيتين«: »بني عكيفا« 

)أي »المتدينين الوطنيين«( و«أبناء الذوات« )أبناء الطبقة المتوس���طة(.  غير أن تس���يد 

رأس���مالية التسول اإلسرائيلية، وهي  نوع خاص من الرأسمالية الخنزيرية، يتوقف على 

إزالة الخش���ية من انتهاج سياسة رفاه عالمية في إسرائيل، وإقصائها بصورة تامة عن 

األجندة السياس���ية، وذلك عن طريق توزيع الموارد العامة على فئات اجتماعية تحظى 

باألفضلي���ة.  كل ذل���ك هو الذي أتاح ظهور حزب »يش عتي���د« وتحالفه مع حزب »البيت 

اليهودي«.  ومن هنا ال يجوز أن نغالط في الخطاب المناوئ للحريديم: لقد أدى الحريديم 

األش���كناز والشرقيون )شاس( مهمتهم- دولة رفاه لألرثوذكسية اليهودية فقط- واآلن 

تحولوا إلى زوائد ال لزوم لها. أجل، فإن الهيمنة االجتماعية السائدة في إسرائيل تخشى 

دولة الرفاه، وأي سياس���ة تعطي الموارد العامة إلى شريحة صغيرة من الجمهور، أفضل 

من االلتزام المدني الكامل تجاه رفاهية جميع مواطني الدولة.  ذلك هو الدور التاريخي 

الذي لعبه الحريديم.  وألن 20% من مواطني الدولة هم عرب، وقرابة 50% من مواطنيها 

اليهود هم شرقيون، فإن أي سياسة رفاه عالمية تعني تقديم مساعدة مباشرة للفئات 

األقل تمثيال في السياس���ة اإلسرائيلية، في الكنيس���ت وفي حكومة إسرائيل الحالية.  

وباس���تثناء بقاي���ا التأيي���د التقليدي العنيد ل� »ح���زب حيروت- مناحي���م بيغن« داخل 

الليكود، فإنه ال يوجد ش���رقيون كثيرون في حزبي »يوجد مستقبل« و»البيت اليهودي«. 

فف���ي »البيت اليه���ودي« ال ينتخب ش���رقيون ألنهم ش���رقيون، وإنم���ا ينتخب يهود- 

إس���رائيليون- متدينون- وطنيون.  في  »البيت اليهودي« ينتخب مستوطنون يسكنون 

في المناطق )الفلس���طينية(  المحتلة، وهؤالء المنتخبون يعرفون جيدا األس���باب التي 

تقف خلف انتخابهم، وفي حزب »يوجد مس���تقبل« ال ينتخب ش���رقيون وشرقيات، وقد 

انتخ���ب يائير لبيد بأصوات مواطنين يهود من اإلس���رائيليين العلمانيين الذين ضاقوا 

ذرعا بس���لطة المتدينين الحريديم وبالطائفية، والذين يطالبون ب� »المساواة في تحمل 

العبء«، وباألس���اس طالما كانت هذه المساواة تس���اهم في دفع إنفاقهم ومصاريفهم 

على التعليم والصحة واالس���تجمام. إنهم الش���بان الذين يريدون وسم إسرائيل كدولة 

لمواطنيها اليهود فقط، شرط أن يكون هؤالء المواطنون جميلين أو يشبهون يائير لبيد. 

مقومات وشروط دولة الرفاه
ما هو مغزى دولة الرفاه في إسرائيل في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؟

أوال- إص���الح زراعي: إنهاء االمتيازات التي يتمتع بها األش���كناز في مجال األراضي 

)الكيبوتس���ات، القرى الزراعية، المس���توطنات، المس���توطنات الجماهيرية(، وتوزيع 

موارد األرض الخاضعة لملكية الدولة )عن طريق مجالس إقليمية، على سبيل المثال(.  

أي أن دولة الرفاه في الوقت الحالي تعني توسيع نطاق االستخدام.  واإلفادة من مورد 

األراضي لصالح مجموعتين س���كانيتين تعانيان من اإلقص���اء والحرمان، وهما اليهود 

الشرقيون، والسكان العرب في إسرائيل.  

ثانيا- دمقرطة جهاز التعليم: الحد بصورة حاس���مة وكبيرة من االمتياز األشكنازي 

المتمث���ل في وحداني���ة برامج ومضامي���ن التعليم، واإلنجازات والنتائ���ج التعليمية، 

والس���يطرة ش���به المطلقة لألش���كناز على جميع الوظائف المهمة ف���ي مجال اتخاذ 

القرارات التعليمية في إسرائيل. 

ثالث���ا- إع���ادة ص���وغ العالقات بي���ن رأس الم���ال والعم���ل: ينبغي إعط���اء العمل 

المغ���زى الالزم باعتب���ار ذلك جزءا ضروريا وحيويا يس���اهم في العلمي���ات اإلنتاجية 

واالستهالكية.  إن تغيير العالقات بين رأس المال والعمل في إسرائيل، يعني توسيع 

الطبقة المتوس���طة وليس تقليصها، رفع سقف األجور وليس خفضه، دعم المنظمات 

والنقابات العمالية وليس تصفيتها، تقليص »استيراد« األيدي العاملة غير المنظمة 

وليس توسيعه بواسطة مقاولين وش���ركات »قوى بشرية«، المساعدة في دمج النساء 

في س���وق العمل وليس تحقيرهن ودوس���هن وإخضاعهن ألجر الحد األدنى.  كل ذلك 

يعني المس بمصلحة طبقية مركزية لمجموعات القوة االقتصادية في إسرائيل،  بدءا 

بالبنوك ، ومرورا بأرباب العمل الكبار في مرافق االقتصاد، وأرباب السوق الخاصة، فضال 

بالطبع ع���ن األثرياء وأرباب رؤوس األموال. هذه المصلح���ة تقف في صلب االمتيازات 

األشكنازية في إسرائيل. 

رابعا- تمثيل متساو لكل المجموعات السكانية: ينبغي أن تحظى الفئات السكانية 

كافة بتمثيل  متساو في جميع المؤسسات التمثيلية للدولة، بدءا بسفارات إسرائيل 

في الخ���ارج، مرورا بالوظائ���ف العليا في أجه���زة ودوائر الدولة والس���لطات المحلية 

والجامع���ات، وانتهاء بالوكالة اليهودية والمحكمة العلي���ا والصندوق القومي )كيرن 

كييمت( وغيرها من المؤسس���ات التمثيلية.  إن قدرة الطبقة المتوس���طة األشكنازية 

عل���ى االنفصال عن قائمة »يهدوت هتوراه« الحريدية، واالعتماد على قوة المعس���كر 

الدين���ي- القومي فقط، تعكس تنامي القوة األيديولوجية لهذه الطبقة األش���كنازية 

المهيمنة.  كذل���ك فإنها تعكس أيضا تنامي وعلو مكانة وش���أن أتباع الصهيونية- 

الدينية إل���ى درجة الملوك الجدد لهذا العصر.  فباإلضاف���ة إلى الوميض البراق الذي 

صاحب ظهور نفتالي بينيت )زعيم حزب »البيت اليهودي«(، فإن الس���يرة السياسية 

لوزير ش���ؤون الس���كان القدامى، أوري أورباخ، ووزير اإلس���كان الجدي���د أوري أريئيل، 

هي إحدى الدالئل المباش���رة على القوة السياس���ية المتعاظمة لهذا التيار الذي كان 

يتمث���ل فيما مضى بحركة »همزراح���ي«، وحزب »المفدال«، وحرك���ة »غوش إيمونيم« 

االس���تيطانية، واآلن في إط���اره الجديد المتمثل ب� »البيت اليه���ودي«. من هنا يمكن 

القول إن التوزيع اإلثني للعمل المرتكز على التفوق المطلق لألشكناز، تمأسس كنظام 

اجتماعي وحيد ممكن في إسرائيل في مطلع القرن الحادي والعشرين.  

في لعبة كرة الس���لة يدربون األوالد على أن حماية السلة تتطلب طوال الوقت مراقبة 

الك���رة والعبي الخصم.. أما في لعبة السياس���ة اإلس���رائيلية فينبغ���ي التركيز، طوال 

الوقت، على الالعبين مع الكرة، والالعب السياس���ي- االجتماعي المركزي في إس���رائيل 

هو  العب أشكنازي - إس���رائيلي، أتى من »الوحدات المختارة« في الجيش، من صناعة 

ال� »هايتك«، م���ن صناعة الكالم في الراديو والتلفزيون، ومن صناعة التعليم النخبوي 

واألكاديميا.  ذلك هو النموذج االجتماعي نفسه الذي يتكرر مرة تلو أخرى.  

وأحيانا يحتوي هذا النموذج على نساء أيضا، غير أن قلة تمثيل النساء اإلسرائيليات 

في الكنيست والحكومة تشكل نمطا دائما، مثل قلة تمثيل اليهود الشرقيين وغياب 

تمثيل العرب. إن وجود عدد من النس���اء في الحكومة ال يش���كل بالضرورة مؤشرا على 

وجود سياسة مناصرة لحقوق المرأة. 

ويبقى الس���ؤال األس���اس: من الذي يحتفظ بالكرة؟ أو بعب���ارة أخرى، من الذي يدير 

المال العام؟ 

في المجمل يمكن القول إن »النظام اإلس���رائيلي« مبن���ي على توزيع الموارد العامة 

بصورة غير متساوية.  وذلك هو لب االمتياز األشكنازي. 

تلك هي المس���ائل السياس���ية- االجتماعية األكثر صلة في إسرائيل اليوم. وكل ما 

تقدم هو ترجمة ذات صلة لنتائج االنتخابات األخيرة وللسياس���ة اإلس���رائيلية. وفي 

هذا اإلطار، فإن المتدينين الحريديم، األش���كناز والش���رقيين )شاس(، ليسوا الالعبين 

الرئيسيين، والدين ليس الكرة.  إن أصحاب االمتيازات األشكناز هم الذين يحتفظون، 

بالتأكي���د، بالكرة )الكعكة(، وهم الفائزون أيضا.  لقد تحولوا من أش���كناز، علمانيين، 

اش���تراكيين وقدامى،  إلى أش���كناز، علمانيين، قدامى، ومتدينين- وطنيين. هل هي 

فوارق مهمة؟ ربما.. األيام وحدها ستكشف ذلك.
__________________________

)*( أستاذ جامعي إسرائيلي. ترجمة سعيد عياش. 

حول حكومة نتنياهو الثالثة

استمرار هيمنة الطبقة المتوسطة األشكنازية المتحالفة مع المتدينين- الوطنيين!

أف���ادت تقارير صحافية إس���رائيلية أنه بعد االعتذار اإلس���رائيلي لتركيا، قبل نحو 

أسبوعين، نش���أت خالفات جديدة بين الدولتين حول س���ورية والفلسطينيين، وحول 

حجم التعويضات اإلسرائيلية لضحايا السفينة »مافي مرمرة«.

وقال���ت صحيفة »هآرت���س« إن ثمة خالفا بين وجهات النظر اإلس���رائيلية والتركية 

حيال مستقبل سورية، وإن »إسرائيل تتخوف من احتمال أن يؤدي سقوط نظام األسد 

إل���ى صعود نظام إس���المي متطرف مكان���ه، أو أن يؤدي إلى تف���كك الدولة إلى قوات 

مس���لحة تسيطر على مناطق عديدة فيها«. وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف التركي 

مؤيد للمعارضة الس���ورية، التي تضم حركات إس���المية، وأن المعارضة ستتمكن من 

السيطرة على سورية ولن تش���كل تهديدا إقليميا. ولفتت الصحيفة اإلسرائيلية إلى 

احتمال تأثير المصالحة بين الحكومة التركية واألكراد في اإلقليم الكردي داخل تركيا 

على األكراد في سورية الذين سيشكلون قوة ذات أهمية في أي حل لألزمة السورية.

ونقلت »هآرتس« عن مصدر سياس���ي تركي قوله إن تركيا ال ترى في إسرائيل جهة 

قادرة على المس���اعدة في حل األزمة في سورية أو المشاركة في نقل مخزون األسلحة 

الكيماوية في حال تم ذلك في المس���تقبل. وأضاف المصدر التركي نفسه أن »أهمية 

إس���رائيل في الموضوع الس���وري هو في التعاون االس���تخباراتي، ولي���س في اإلدارة 

المشتركة للحرب الدائرة في سورية«.

وفيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني ونية رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، 

زي���ارة قطاع غزة، نقلت الصحيفة اإلس���رائيلية عن مصدر دبلوماس���ي تركي قوله إن 

أردوغ���ان يتعرض لضغوط أميركية من أجل االمتناع ع���ن زيارة غزة في الوقت الحالي 

وعشية بدء ترميم العالقات بين تركيا وإسرائيل.

لك���ن هذا المصدر الترك���ي أضاف أنه »يوجد تفكير في تركي���ا بإمكانية زيارة وفد 

رفيع المس���توى برئاس���ة وزير الخارجية، أحمد داوود أوغلو، إلس���رائيل قبل زيارة غزة 

والضفة الغربية، وهناك إمكانية لدعوة ش���خصية إسرائيلية رفيعة المستوى لزيارة 

تركيا في حال االتفاق على دفع التعويضات من دون حدوث تعقيدات«.

وبخصوص التعويضات اإلسرائيلية لعائالت النشطاء األتراك التسعة، الذين قتلوا 

عل���ى متن الس���فينة »مافي مرمرة« التي كانت ضمن أس���طول الحرية التركي لكس���ر 

الحصار عن غزة، بنيران قوات البحرية اإلس���رائيلية التي اعترضت األسطول وهاجمته 

ف���ي نهاية أيار 2010، ف���إن تركيا تطالب، وفقا لصحيفة »يديع���وت أحرونوت«، بدفع 

مليون دوالر مقابل كل قتيل تركي بينما قالت إس���رائيل إنها س���تدفع 100 ألف دوالر 

لكل واحدة من عائالت القتلى.

وبع���د االعت���ذار لتركيا ع���ن أحداث »ماف���ي مرمرة«، ال���ذي قدمه رئي���س الحكومة 

اإلس���رائيلية بنيامي���ن نتنياهو ألردوغان، خالل محادثة هاتفية قبل نحو أس���بوعين، 

تحدثت وزيرة العدل اإلس���رائيلية، تس���يبي ليفني، مع داوود أوغل���و هاتفيا بهدف 

البحث في تنفيذ االتفاق لتسوية األزمة في العالقات بين الدولتين. 

وتطالب إس���رائيل بإلغاء كافة اإلجراءات القضائية ضد ضباطها وجنودها، من خالل 

دعاوى قضائية رفعها مواطنون أتراك، لكن الجانب التركي تعهد في إطار االتفاق مع 

إسرائيل بمنع تقديم دعاوى كهذه في المستقبل، لكنه أكد أنه ال يمكن إلغاء دعاوى 

تم تقديمها وموجودة في عهدة المحاكم التركية. 

نتنياهو يطمئن اليونان
وأكد نتنياهو أنه قرر إنهاء األزمة في العالقات بين إس���رائيل وتركيا بسبب تدهور 

األوضاع في سورية ومن أجل التعاون بين الدولتين ضد »تهديدات إقليمية أخرى«. 

وكتب نتنياهو على صفحته في الشبكة االجتماعية »فيسبوك« أن »الواقع المتغير 

من حولنا يلزمنا باستمرار بإعادة النظر في عالقاتنا مع دول المنطقة. وخالل السنوات 

الثالث الماضية قامت دولة اس���رائيل بع���دة محاوالت إلعادة العالقات مع تركيا الى ما 

كانت عليه«. 

وش���دد على أن »تفاقم األزمة في سورية كان دافعا رئيسا لهذا في نظري. فسورية 

تتفكك وترس���انة األس���لحة المتطورة العمالق���ة المتواجدة فيها بات���ت تقع بأيدي 

عناصر مختلفة. والخطر األكبر هو سقوط مخزونات األسلحة الكيماوية بأيدي منظمات 

إرهابية. ويخلق الواقع في س���ورية الذي يش���مل نش���اطات متزاي���دة لعناصر تابعة 

للجه���اد العالمي عل���ى حدودنا في الجوالن، تحديات كبي���رة ألجهزتنا األمنية، ونحن 

نتابع األحداث الجارية هناك، وجاهزون لنرّد بشكل مناسب«.

وتابع نتنياهو أن »ثمة أهمية لحقيقة أن تركيا وإس���رائيل اللتين تتشاركان الحدود 

مع س���ورية تس���تطيعان التواصل مع بعضهما البعض وهذا األمر مرغوب فيه أيضا إزاء 

تحدي���ات إقليمية أخرى«، موضحا أن »زيارة الرئي���س أوباما ووزير خارجيته كيري وفرت 

فرصة سياس���ية إلنهاء األزمة. لذا فإنه عند ختام زيارة الرئيس األميركي قررت أن أجري 

اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي من أجل حل األزمة وإصالح العالقات الثنائية«.

ووفق���ا لصحيفة »يديعوت أحرون���وت« فإن أوباما، عندما كان ف���ي مطار بن غوريون 

الدولي ويعتزم مغادرة إسرائيل إلى األردن، اتصل بأردوغان وبعد ذلك أعطى الهاتف 

لنتنياهو ليتحدث معه.

وأكد مس���ؤولون إس���رائيليون أن االعتذار الذي قدمه نتنياه���و لتركيا كان مبادرة 

إسرائيلية وليست أميركية. 

من جهة ثانية، كش���فت صحيفة »هآرتس« أن نتنياه���و أجرى محادثة هاتفية مع 

نظيره اليوناني، أنتونيس س���اماريس، بعد محادثت���ه مع أردوغان، وأكد أن المصالحة 

بين إس���رائيل وتركيا لن تكون على حساب العالقات اإلس���رائيلية - اليونانية. كذلك 

اتفق الزعيمان على عقد لقاء بين الحكومتين اإلس���رائيلية واليونانية خالل الش���هور 

القريبة المقبلة. 

وأش���ارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب تدهور العالقات اإلس���رائيلية - التركية في 

السنوات الثالث األخيرة، س���عى نتنياهو إلى توثيق العالقات اإلسرائيلية اليونانية، 

انطالقا من أن اليونان وتركيا هما خصمان تاريخيان. وتم التعبير عن تحسين إسرائيل 

لعالقاتها مع اليونانية من خالل مناورات جوية مش���تركة اس���تخدم فيها سالح الجو 

اإلس���رائيلي المج���ال الج���وي اليوناني، بينما قبل ذلك كان س���الح الجو اإلس���رائيلي 

يستخدم المجال الجو التركي في مناورات مشابهة.

إضاف���ة إلى ذلك وثقت إس���رائيل عالقاته���ا االقتصادية مع اليون���ان وخاصة فيما 

يتعلق بالس���ياحة، حيث تم توجيه مئات آالف السياح اإلسرائيليين إلى اليونان بدال 

من تركيا التي كانت تعتبر هدفا سياحيا مفضال لدى اإلسرائيليين.

ه����ذا، وبعد أن عب����ر عن معارضته لالتفاق بين إس����رائيل وتركيا، نش����ر وزير الخارجية 

اإلسرائيلية السابق والمرشح لتولي هذا المنصب بعد انتهاء محاكمته وفي حال تبرئته، 

أفيغ����دور ليبرمان، مقاال في صحيفة »يديعوت أحرونوت« اعتب����ر فيه أن االعتذار لتركيا 

ي����ؤدي إلى إضعاف إيمان الجنود اإلس����رائيليين »بعدالة طريقه����م وبالقناعة الداخلية 

العميقة بأنهم ينفذون األمر الصحيح ويناضلون من أجل هدف ساٍم وصحيح«.

وتاب���ع أن »االعتذار لتركي���ا يعني أن الدولة تخلت عن جنود س���الح البحرية وحولت 

مقاتلي���ن خاط���روا بحياتهم وعملوا م���ن أجل الدفاع ع���ن النفس باس���م الدولة إلى 

متهمي���ن«، وأن »الموافقة على دفع تعويضات ه���ي اعتراف بالتهمة وتأكيد على أن 

الصراع ضد مجموعات إرهابية )أي التي نظمت األس���طول( والتي تم إرس���الها للمس 

بالدول���ة لم يكن مبررا. وإن مش���اعر كهذه لدى الش���عب والجنود هي مش���اعر هدامة 

للقدرة على بقاء الشعب، وهدامة على المدى البعيد«.

باحثة: بإمكان تركيا مساعدة
إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين

لفتت الباحثة في »معهد أبحاث األمن القومي« في جامعة تل أبيب والمتخصصة في 

الشؤون التركية، الدكتورة غاليا ليندنش���تراوس، إلى أن االعتذار اإلسرائيلي لتركيا، 

واالتفاق على الس���عي لتطبي���ع العالقات بينهما، هو »تطور مرك���زي انتظرته جهات 

كثيرة في كل من إسرائيل وتركيا وأميركا فترة طويلة. وبينما شكك كثيرون فيما إذا 

كان ه���ذا االعتذار، في التوقيت الحالي، كافيا من أجل ترميم العالقات، فإنه على ضوء 

المفاوض���ات التي جرت بين الجانبين منذ أحداث المرمرة، كان واضحا جدا أنه من دون 

اعتذار من هذا النوع ما كان هناك احتمال بأن يتم ترميم العالقات. ومن هذه الناحية، 

فإن الخطوة اإلس���رائيلية كانت صحيحة، وحتى لو حدثت أزمات أخرى في المس���تقبل 

بين إسرائيل وتركيا، فإن هذا الجرح على األقل بين الشعبين في طريقه إلى االلتئام«.    

وأضاف���ت أن���ه »من خالل تحلي���ل الدوافع الطويل���ة المدى التي أدت إل���ى االعتذار 

اإلسرائيلي، فإنه ال شك في أن الصحوة العربية هي التي أدت إلى التقارب بين مواقف 

الجانبين. وحقيقة أن كلتا الدولتين تقفان اليوم أمام تهديد تفكك س���ورية وعواقب 

تحليالت صحافية: 

المصالحة بين تركيا وإسرائيل لم تؤد إلى تسوية جميع الخالفات بينهما!
*باحثة إسرائيلية: التطور األهم كامن في قبول تركيا االعتذار اإلسرائيلي*

ذلك على أمنهما، هي التي رجحت الكفة بقدر كبير في كال الجانبين. إضافة إلى ذلك، 

فإنه تجدر اإلش���ارة إلى أنه كان هناك اس���تعداد في الجانب اإلسرائيلي للتوصل إلى 

اتفاق مع تركيا منذ فترة طويلة، لكن ألس���باب مختلفة لم تتم ترجمة هذا االستعداد 

من أجل تحقيق التسوية«. 

وأش���ارت إل���ى أن »التفاهمات التي ت���م التوصل إليها اآلن ليس���ت مختلفة بصورة 

جوهرية عن المعادالت التي تم طرحها عش���ية نش���ر تقرير بالمار )الصادر عن األمم 

المتح���دة حول أحداث المرمرة( في أيلول 2011. وإلى جانب ذلك، فإنه كان يس���ود في 

إسرائيل في ذلك الوقت تخوف من ’تسونامي سياسي’ في سياق التوجه الفلسطيني، 

الذي كان مخططا في حينه، إلى األمم المتحدة، مفاده أنه على الرغم من أن إس���رائيل 

س���تنجو إال أنه لن ينجم عن ذلك أمر إيجابي. والتطور الحالي هام ليس بسبب اعتذار 

إسرائيل، وإنما ألنه تم قبول االعتذار« من طرف تركيا.  

ورأت الباحثة أن الرأي العام اإلسرائيلي تقبل االعتذار كونه جاء على أثر زيارة أوباما 

وحص���ل على دعمه. وأضافت أنه »عدا ذلك، س���بقت االعتذار عملية ’عمود الس���حاب’ 

العس���كرية )ضد قطاع غزة( التي أك���دت لألتراك مدى فق���دان قدرتهم على التأثير 

كجهة وس���يطة في الصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني. كما أن التسهيالت التي ُمنحت 

في أعقاب وقف إطالق النار س���اعدت األتراك على إظهار ليونة فيما يتعلق بالش���رط 

الثالث الذي طرحوه في الماضي أمام إسرائيل، وهو رفع الحصار عن غزة«. 

وتوقعت ليندنشتراوس »تحديات عديدة« في عملية انفراج العالقات بين إسرائيل 

وتركيا، وبينها أنه »ربما تكون زيارة أردوغان إلى غزة، في نيس���ان المقبل، إشكالية«. 

لكنها أضافت أنه »في نهاي���ة األمر، فإن تركيا هي العب يؤيد رؤية الدولتين، ولذلك 

توجد نقاط ارتباط كثيرة يمكن إلس���رائيل أن ترى من خاللها وجود نية حس���نة تجاه 

الفلسطينيين وبإمكان تركيا المساعدة بشأنها«. 

التعاون األمني
ورغ���م أن إس���رائيل وتركيا تنظ���ران إلى قضية إي���ران وبرنامجها النووي بش���كل 

مختلف، فإن ليندنش���تراوس أش���ارت إلى أن »تركيا ال تريد أن تكون لدى إيران قدرة 

نووية عس���كرية، لكنها ما زالت تؤيد طريق المفاوضات، وستعبر، علنا على األقل، عن 

معارضتها لهجوم أميركي- إسرائيلي، في حال حدوثه«.

ورأت الباحث���ة أن���ه ليس صدفة أن رئي���س هيئة أركان الجيش اإلس���رائيلي، بيني 

غانت���س، رحب بترميم العالق���ات مع تركيا. وأوضحت أنه »حتى ل���و بقي التعاون بين 

الجيش���ين في حده األدنى ومن خلف األب���واب المغلقة، فإنه توج���د قيمة بالغة في 

أن قنوات االتصال بين الجانبين س���تكون مفتوحة على ض���وء التحديات الماثلة أمام 

الدولتي���ن في الفترة الراهنة. وع���دا ذلك، فإنه فيما يتعلق بالتعاون بين إس���رائيل 

وحلف الناتو، وهو تعاون عاد بالفائدة على إس���رائيل وتركيا، فإن انفراج العالقات مع 

تركيا سيسمح باستئنافه وهذا األمر هو إنجاز هام«. 

لكن المحلل العس���كري في »هآرتس«، عاموس هارئيل، رأى أن العالقات األمنية بين 

إس���رائيل وتركيا لن تعود إلى س���ابق عهدها. ورغم أنه سيكون هناك تعاون عسكري 

وأمن���ي معي���ن، إال أن إس���رائيل »التي أجرت مناورات مش���تركة مع األتراك س���محت 

لسالح الجو اإلس���رائيلي بالتدرب على مهاجمة أهداف بعيدة، مثل المنشآت النووية 

اإليراني���ة، وجدت بدائل، منذ األزم���ة، من خالل تدريبات جوية مش���تركة في رومانيا 

وبلغاريا واليونان«. 

ولف���ت هارئيل إلى أن األمر األه���م في هذه العالقات هو التع���اون في المجال 

االستخباراتي. وكتب في هذا الس���ياق أن »العالقات االستخباراتية الوثيقة بين 

تركيا وإيران، رغم الخالفات بينهما، تردع إس���رائيل عن التعاون مع تركيا والذي 

ق���د يؤدي إلى تس���رب معلومات«. لكن ه���ذا، وفقا للمحلل اإلس���رائيلي، لن يمنع 

اس���تئناف المناورات التي تش���ارك فيها عدة دول إلى جانب إس���رائيل وتركيا، 

وبقيادة أميركية. 

وأش���ار هارئيل إلى دعم جهاز األمن اإلس���رائيلي للمصالحة مع تركيا، وإلى أن وزير 

الدفاع السابق، إيهود باراك، مارس ضغوطا على نتنياهو، في الفترة الماضية وبشكل 

خاص قبل نهاية والية الحكومة السابقة، من أجل التوصل إلى تسوية مع تركيا.

الفتات تركية تحتفي باردوغان بعد االعتذار.
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كتب بالل ضـاهر:

قدم رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامي���ن نتنياهو، اعتذارا إلى 

تركيا، بعد قرابة ثالثة أعوام من هجوم س���الح البحرية اإلس���رائيلي 

على السفينة »مافي مرمرة« التي كانت ضمن أسطول الحرية التركي 

لكس���ر الحصار عن غزة، ومقتل 9 نش���طاء أتراك. وت���م هذا االعتذار 

خالل محادثة هاتفية أجراها نتنياهو مع نظيره التركي، رجب طيب 

أردوغان، قبل أسبوعين تقريبا )طالع تقريًرا مفصال على ص 2(.

ويذكر أن تركيا اش���ترطت ب���أن تعيد عالقاتها مع إس���رائيل بعد 

اعتذار األخيرة ودفع تعويض���ات لعائالت الضحايا ورفع الحصار عن 

قطاع غزة. 

وفيم���ا يتعلق بالحصار ف���إن نتنياهو قال ألردوغ���ان، وفقا للبيان 

الص���ادر عن األول، إن »إس���رائيل قد رفعت بع���ض القيود عن حركة 

المواطني���ن والبضائع في جمي���ع األراضي الفلس���طينية، بما فيها 

قطاع غزة، وهذا األمر سيستمر اذا ما تم الحفاظ على الهدوء. واتفق 

الزعيمان على مواصلة العمل المش���ترك من أجل تحس���ين األوضاع 

االنسانية في األراضي الفلسطينية«.

وحول احتمال استئناف العالقات بين تركيا وإسرائيل وتأثير ذلك 

على األحداث في المنطقة، وعلى الجمود الحاصل في عملية الس���الم 

اإلس���رائيلية - الفلسطينية، أجرى »المشهد اإلس���رائيلي« المقابلة 

التالية مع مدير عام وزارة الخارجية األس���بق والقائم بأعمال السفير 

اإلسرائيلي في أنقرة سابقا، الدكتور ألون ليئيل.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: م���اذا يتوقع أن يحدث ف���ي أعقاب 

االعتذار اإلس���رائيلي لتركيا؟ هل س���تكون هناك مصالحة حقيقية 

بين الدولتين؟

ليئيل: »أوال، لدينا مس���ألة تقنية وهي التعويض���ات، وأعتقد أنه 

س���يتم االتفاق على مبلغ التعويضات في غضون أس���بوعين أو ثالثة 

أس���ابيع. وهناك مسألة ش���به تقنية وهي تعيين س���فراء، وبعدها 

س���نتوجه إلى المواضي���ع الجوهرية، وهي العالق���ات الثنائية بين 

إس���رائيل وتركي���ا والموضوعان اإليراني والس���وري. وهذا س���يكون 

متعلقا بمواقف الجانبين«.

)*( م���ا الذي دفع إس���رائيل لتقديم اعتذار لتركي���ا؟ هل جاء هذا 

االعتذار بس���بب قلق إسرائيل من انعكاس���ات األزمة السورية فقط، 

مثلم���ا صرح نتنياه���و؟ وما ه���ي المصالح اإلس���رائيلية األخرى من 

استئناف العالقات الدبلوماسية مع تركيا؟

ليئيل: »أعتقد أن الموضوع السوري هو ذريعة ممتازة، لكن األسباب 

الحقيقية هي: أوال الضغوط األميركية على إسرائيل، وثانيا اعتراف 

قس���م من المؤسس���ة السياس���ية اإلس���رائيلية بأن تركيا هي دولة 

هام���ة وأنه ال يوجد بديل لها، وثالث���ا التغيير الحاصل في االئتالف 

الحكومي في إس���رائيل وخاصة أن أفيغدور ليبرمان ال يشغل منصب 

وزير الخارجية اآلن«.

)*( ما ه���ي مصلحة الوالي���ات المتحدة في ممارس���ة ضغوط على 

إسرائيل من أجل استئناف العالقات مع تركيا؟

ليئي���ل: »توج���د للوالي���ات المتحدة مصلح���ة كبيرة بأن تنس���ق 

حليفتاها في الشرق األوس���ط، تركيا وإسرائيل، وهما أقوى دولتين 

عسكريا واقتصاديا، خطوات فيما بينهما. وكانت تنظر واشنطن إلى 

تأزم العالق���ات بينهما على أنه تناقض، ألن كل واحدة منهما تقيم 

عالقات متينة للغاية مع األميركيين بينما ال يوجد بينهما أي حوار«.

)*( ه���ل اس���تئناف العالقات بين تركيا وإس���رائيل س���يؤثر على 

الموض���وع النووي اإليران���ي، الذي تعتبر إس���رائيل أنه أكبر تهديد 

عليها؟

ليئيل: »ال أعتقد ذلك. ألنني ال أعتقد أن تركيا ستعطي أي نوع من 

’الضوء األخضر’ لهجوم عس���كري إس���رائيلي في إيران. ولن تتعاون 

تركيا م���ع أمر كهذا في المجال التقني. وأعتق���د أنه لن توافق على 

السماح باستخدام مجالها الجوي في حال تقرر توجيه ضربة إليران. 

وال أرى أي تغيي���ر محتم���ل في الموقف الترك���ي الرافض لمهاجمة 

إيران. من جهة أخرى، أعتقد أنه في الموضوع السوري ستكون هناك 

إمكانية أكبر لتنس���يق مصالح بين إسرائيل وتركيا، لكن هذا سيتم 

باألساس بعد س���قوط نظام الرئيس السوري بشار األسد. إذ ال توجد 

لدى إس���رائيل أية إمكانية للمساعدة في إس���قاط األسد، وال أعتقد 

أن لدى إس���رائيل مصلحة في المس���اعدة في أم���ر كهذا، وليس لها 

قدرة أيضا. لذلك فإني أعتقد أن الحوار بين إس���رائيل وتركيا بشأن 

الموضوع السوري سيتركز باألساس على ما سيحدث في سورية بعد 

األسد«.

)*( كان االدعاء دائما أن عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين 

ه���ي التي توجه السياس���ة التركية تجاه إس���رائيل. واليوم يوجد 

جمود في عملية الس���الم والمفاوضات. ه���ل يتوقع أن يكون هناك 

تحرك في هذا السياق في أعقاب استئناف العالقات بين إسرائيل 

وتركيا؟

ليئيل: »أعتقد أن هذه هي فعال المس���ألة األساسية. ويوجد نقاش 

في إس���رائيل حول ما الذي دفع أردوغان إلى مهاجمتنا بشدة وتكرار 

تهجماته على إسرائيل. وقال قسم إنه يريد أن يكون زعيم العالمين 

اإلس���المي والعربي، وقس���م آخر قال إن الس���بب يكمن في الموضوع 

الفلس���طيني. وأنا أرى أن الموضوع الفلس���طيني هام جدا بالنس���بة 

ألردوغان ولألتراك، وخاصة بس���بب وج���ود حركة حماس في الصورة. 

ولذل���ك أعتقد أنه في ح���ال عدم حدوث تحرك باتجاه عملية س���الم 

مع الفلس���طينيين فإنه لن يكون هناك تحسن ملموس في العالقات 

م���ع تركيا. م���ن جهة ثانية، فإن���ه إذا حدث تقدم وبدأت إس���رائيل 

والفلسطينيون محادثات، وخاصة في حال حدوث شيء ما وأن تكون 

حماس ضالعة في عملية سياسية، فإننا سنشهد تغيرا في سياسة 

أنقرة تجاه إسرائيل«.

)*( كي���ف يرون في إس���رائيل أداء تركيا، وربم���ا دورها، على ضوء 

صعود أنظمة إسالمية في دول عربية، وخاصة مصر؟

ليئي���ل: »بداية، نحن نعلم أنه م���ن كل هذا ’الربيع العربي’ ما زالت 

األمور غير واضحة تماما، خاصة في س���ورية، وفي مصر أيضا. وكانت 

هناك شماتة في إسرائيل أن تركيا فقدت حليفين لها من خالل هذا 

’الربيع العربي’، وهما معمر القذافي في ليبيا واألس���د في س���ورية. 

كذلك ف���إن اإلخوان المس���لمين في مص���ر لم يتحمس���وا للمحاولة 

التركية بأن تس���وق لهم النموذج اإلس���المي شبه العلماني التركي. 

لكن الحقيقة هي أن تركيا هي العب هام للغاية. وقد انتعش���ت من 

س���قوط القذافي وأقام���ت عالقة جيدة مع المتمردي���ن في ليبيا، وال 

أعرف ما س���يحدث هناك لكن ال توجد مشاكل مع تركيا كان متوقعا 

أن تحدث بس���بب سقوط القذافي. وفيما يتعلق بسورية فإني أعتقد 

أن الرهان التركي صحيح بأن األس���د سيسقط. ورغم أن تركيا تعاني 

من صعوبات بسبب الوضع في س���ورية اآلن، ولكن بعد سقوط األسد 

سيكون لها دور هام جدا في سورية، وأيضا في مصر وليبيا. وأعتقد 

أن���ه إذا مضت تركيا بموجب مبادئها، وهي تدفع ثمنا جراء ذلك بين 

حين وآخر، فإنه في نهاية األمر سُيس���تخدم نظامها نموذجا ألنظمة 

في المنطقة«.

)*( فيما يتعلق بزيارة الرئيس األميركي باراك أوباما إلى إسرائيل 

ومناطق السلطة الفلسطينية، قبل أسبوعين، فإن االنطباع الذي تركه 

هو أن الوالي���ات المتحدة لم تنجح، ولن تنجح، في تحريك مفاوضات 

إس���رائيلية – فلس���طينية، وأن أوباما جاء لكي يتصالح مع نتنياهو. 

ما رأيك؟ 

ليئي���ل: »توجد نواة م���ن الحقيقة في هذا. لكنن���ي أعتقد أنه في 

كل ما يتعلق بالموضوع اإلس���رائيلي - الفلسطيني خالل زيارة أوباما 

وخطابه في ’مبان���ي األمة’ في القدس، فإن ه���ذا كان خطابا مذهال، 

وأنا كنت حاضرا في القاعة وس���معته. وخالل العش���رين دقيقة على 

األقل، التي تحدث فيها عن الس���الم والموضوع الفلسطيني، رأينا أن 

الموضوع الفلسطيني والرواية الفلسطينية موجودان لدى أوباما في 

األوردة، ويهمانه بش���كل كبير للغاية. وه���و مؤمن بأنه مثلما تحقق 

العدل للشعب اليهودي يجب أن يتحقق العدل للشعب الفلسطيني. 

وقد حاول إقناع الجمهور اإلسرائيلي بذلك. وأعتقد أن محاولة التوجه 

للجمه���ور الفلس���طيني لم تكن كافية، ألنه تمكن م���ن التأثير على 

قس���م من الجمهور فقط. ويتعين على أوباما االستمرار في محاولته 

للتأثير على القيادة، وآمل أن يتم هذا األمر«.

مقابلة خاصة مع المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية

ألون ليئيل لـ »المشهد اإلسرائيلي«: التحسن الملموس في العالقات
ا أكثر شيء بتحّرك »عملية السالم«

ً
بين إسرائيل وتركيا سيكون مرهون

رام الل���ه: خل���ص تقرير »م���دار« االس���تراتيجي للع���ام 2013، إل���ى نجاح 

المس���توطنين في إعادة رس���م خارطة الشرعية في إس���رائيل بحيث أصبحوا 

جزءا رئيس���يا منها، وجزءا من االجماع القومي، إل���ى درجة يصح معها القول 

أن المس���توطنين ضموا إس���رائيل، وليس العكس،  حيث جّسدت االنتخابات 

البرلمانية األخيرة الترتيب الجديد للساحة  السياسية، فأفرزت قوى سياسية، 

وأسدلت الستار على أخرى، وأعادت بناء الهيمنة االشكنازية على أسس عابرة 

لأليديولوجيات وللجغرافيا، األمر الذي يعكسه تحالف بينت- البيد. 

وأوضح التقرير ان المس���توطنين استطاعوا تس���جيل نقاط كبرى على 

الصعي���د الحزبي عب���ر التمثيل المرتف���ع لحزب بينت، واحت���الل مواقع 

متقدمة داخ���ل الليكود، وإقصاء الخطاب المطالب بالحل السياس���ي من 

برامج األحزاب من بينها حزب العمل الذي أبقصى صورة رابين، وركز على 

القضايا االجتماعية واالقتصادية

وكان المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية »مدار« نظم في رام الله، 

األحد )24-3(، مؤتمره الس���نوي الثامن، حيث أطلق تقريره االستراتيجي 

للعام 2013، والذي يتناول بالتحليل أهم مستجدات المشهد اإلسرائيلي 

عام 2012، ويلقي الضوء على خلفياتها السياسية والمجتمعية وبيئتها 

اإلقليمية والدولية، وما يمكن أن يترتب عليها من تطورات وسياسات. 

وأجمل���ت مديرة »مدار« هنيدة غانم، في افتتاح المؤتمر، اس���تنتاجات 

التقرير حول المتغي���رات المهمة التي تأثرت بها إس���رائيل، والملفات 

الساخنة التي حكمت مشهدها، في ثالثة دوائر: إقليمية ودولية ومحلية.

على المستوى اإلقليمي أشارت غانم أنه وعلى الرغم من إفالت إسرائيل 

من  تغيير حقيقي في مكانتها الجيو- سياسية، في مجاالت مثل السالم 

مع مصر واألردن، وثمن االحتالل، والهدوء على الجبهة الجنوبية بوساطة 

مصرية، فإن إس���رائيل ال تزال تضع على الطاولة قائمة مخاوف طويلة من 

التغيرات في المحيط اإلقليمي. 

وأوضحت غانم أن المخاوف االسرائيلية تتركز في احتمال تحول سورية 

إلى س���احة حرب جاذبة للح���ركات الجهادية والتكفيري���ة، وإقامة إيران 

لمليش���يات موالية لها في سورية يتم تفعيلها في حال سقوط النظام، 

ا نقل سالح يخل بالتوازن االستراتيجي بين إسرائيل وحزب الله.
ً

وأيض

وتخش���ى إس���رائيل على الصعيد المصري،  من أن تتحول مصر وتحت 

ضغط ظ���روف معينة إلى دولة معادية، فيما تش���دد مصادر إس���رائيل 

األمني���ة على »التهديدات اآلتية من س���يناء«، في الوق���ت الذي واصلت 

فيه وضع »التهديد اإليراني« على  رأس سلم التهديدات االستراتيجية 

الوجودية التي تواجهها .  

وركزت غانم في اس���تعراضها الدائرة الدولية عل���ى تباين التقديرات 

بش���أن الدور األميركي المرتقب في والية أوباما الثانية، وما سيش���هده 

من تغيرات، موضحة أن اتباع أوباما المفترض لسياس���ة اإلنطواء في حال 

حصول���ه، يعني فتح المج���ال أمام االتحاد االوربي للع���ب دور أكبر، حيث 

يتوقع أن يقوم االتحاد بتصعيد محاوالته للتأثير والضغط على إسرائيل، 

وبخاصة في ظل تزايد الدعم الشعبي األوروبي للفلسطينيين، وإن كان من 

غير المتوقع أن يترجم هذا التصعيد إلى اتخاذ خطوات »استراتيجية«. 

وأش���ارت غانم إلى أن التصويت من قبل أكثرية دول االتحاد لصالح رفع 

مكانة فلس���طين إلى دول���ة مراقب في األمم المتح���دة، وتصاعد«التذمر 

األوروبي« من السلوك اإلسرائيلي، ربما يسهم في إنتاج مناخ دولي مالئم 

لعمل فلسطيني دبلوماسي نشط.

واس���تعرض المش���اركون في إع���داد التقرير، خ���الل المؤتمر، خالصة 

أبحاثهم التي غطت كافية مكونات المشهد.

العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية
على صعيد العالقات الفلس���طينية االس���رائيلة، بين امطانس شحادة 

وعاط���ف أبو س���يف ان  الحكومة اإلس���رائيلية اس���تمرت ع���ام2012 في 

سياس���تها الهادفة إلى إدارة الص���راع، فيما كانت الس���مة األهم التي 

هيمنت على الخطاب السياس���ي هي التحول من خطاب »الال شريك« إلى 

خطاب »الال حل«، حيث اس���همت مجموعة م���ن العوامل في هذا التحول، 

علًم���ا أن 2012 ش���هد تراجًعا واضًحا ف���ي التدخل الدول���ي في العالقات 

الفلسطينية اإلسرائيلية.

ووس���ط هذا الواقع الميداني، وبخاصة االس���تيطاني وما يتركه من أثر 

على ف���رص حل الدولتين، ش���كل التصويت لرفع مكانة دولة فلس���طين 

إلى عضو مراقب في األمم المتحدة مؤش���را على تدهور مكانة إس���رائيل 

الدولية، وتعبيًرا عن لجوء الطرف الفلسطيني بسبب التعنت اإلسرائيلي 

إلى أدوات خ���ارج دائرة التفاوض بغرض التصدي لألمر الواقع االحتاللي، 

وتحقيق مكاسب سياسية.

المشهد السياسي الداخلي
وفي سياق المشهد الداخلي استعرض الباحث انطوان شلحت احداثيات 

االنتخابات اإلس���رائيلية األخيرة، وما ش���كلته من صفعة مدوية لتحالف 

»الليكود- بيتنا« من جمهور الناخبين، ممثلة بخسارة هذين الحزبين ربع 

قوتهما، وفوزهما بكتلة تشكل ربع الكنيست.

وقد اس���فرت االنتخاب���ات عن تش���كيل نتنياهو حكومة ه���ي الثالثة 

برئاسته، مس���تندا إلى ائتالف ال يشكل أغلبية مريحة، هذا الى جانب ما 

تحويه الحكومة من تناقضات تهدد استقرارها.

وأش���ار شلحت إلى أن حزب »يش عتيد« برئاسة اإلعالمي يئير لبيد، كان 

»نجم« ه���ذه االنتخابات و«مفاجأتها« من دون من���ازع، في إثر تمكنه من 

الفوز بمكانة الحزب الثاني، األمر  الذي يسهم في تفسيره فشل الحمالت 

االنتخابية التي دارت حول جدول أعمال حمل اس���م »العملية السياسية« 

التي تنطوي على انسحابات من المناطق المحتلة، وتفكيك مستوطنات. 

إن ما يمكن اس���تنتاجه من ذل���ك، وفق التقرير، ه���و أن تصاعد مكانة 

المس���توطنين ونفوذهم في س���ياق االنتخابات، وبالتال���ي في المرحلة 

الالحقة لها. 

مشهد العالقات الخارجية
على مس���توى العالق���ات الخارجية، أوضح مهند مصطفى أن اس���رائيل 

واجه���ت عام 2012 أزمة في عالقتها الخارجية بلغت أوجها في التصويت 

على رفع مكانة فلسطين إلى مكانة دولة مراقبة في األمم المتحدة. وعلى 

الرغم من ما بدا من مؤشرات على تزايد عزلتها الدولية وتزايد االنتقادات 

الموجهة لها من قبل دول صديقة كاالتحاد األوروبي إال أن هذه األزمة لم 

تصل إلى »مرحلة جدية« تدفع إس���رائيل إلى تغيير سياستها ، تحديدا 

 الدولتين من جهة أخرى. 
ّ

تلك التي تقلص فرص حل

وتتخ���ذ إس���رائيل في مواجه���ة االنتق���ادات، من موض���وع »التهديد 

الوج���ودي« ال���ذي يمثله برنامج إي���ران النووي من جهة، ومس���اعي »نزع 

الشرعية« عنها من جهة أخرى، محاور عمل أساسية لسياساتها الخارجية.

وتنتظر إس���رائيل بترقب تحرك السياس���ة الخارجي���ة األميركية التي 

سيتبناها أوباما في واليته الثانية، وبخاصة فيما يتعلق بالملف اإليراني 

والمسألة الفلسطينية. 

 وتحاول إسرائيل أن تس���تفيد من الواقع اإلقليمي، من خالل استغالل 

انش���غال العال���م العربي بأم���وره الداخلي���ة وتحقيق مكاس���ب لتفادي 

انعكاسات الربيع العربي مستقباًل. 

المشهد العسكري
وفي اس���تعراضه للمش���هد العس���كري، ركز فادي نح���اس على تصدر 

النووي االيراني أولويات اس���رائيل األمنية إلى جانب مخاوفها من تراجع 

عوامل االس���تقرار في المنطقة، وتحول الش���عوب إل���ى عامل مركزي في 

تحديد مستقبل المنطقة. 

وفلس���طينيا، أوضح نحاس ان إسرائيل شنت حرًبا على قطاع غزة )وهي 

سياسية في جوهرها( بناء على افتراضها أنه ال توجد مصلحة إلسرائيل 

و حم���اس في تكرار ش���كل عملي���ة »الرصاص المصبوب«، وأس���فرت عن 

ا 
ً
استنتاج اعتبرته مهما، مفاده ان العدوان على غزة ليس بالضرورة عدوان

على مصر التي يرئس���ها محمد مرس���ي، فيما تبنت على صعيد الجبهة 

الش���مالية- اللبنانية، استراتيجية الحفاظ على حالة »التهدئة القسرية« 

مع حزب الله و العمل على منع الحزب من الحصول على أس���لحة »كاس���رة 

للتوازن«. 

 المشهد االجتماعي
واس���تعرض نبيل الصالح في المؤتمر مالمح المشهد االجتماعي منبها 

إل���ى  تراج���ع حركة االحتجاج االجتماعي من الش���ارع، عل���ى الرغم من أّن 

مطالبها األساس���ية لم تتحقق بش���كٍل ُيرضي جمه���ور المحتجين، لكن 

خطاب حركة االحتج���اج تحول بالمقابل إلى جزء أساس���ي من برامج عدد 

كبير من األحزاب اإلسرائيلية التي خاضت االنتخابات األخيرة.

وأضاف الصالح ان المطالب تركزت على مصالح الطبقة الوس���طى وليس 

مصالح الطبقة الدنيا والفقراء.

ويبدو وفق التقرير أن الس���نة الحالّية  سوف تشهد موجات جديدة من 

االحتجاج في ضوء العجز الكبير في ميزانية إسرائيل والذي وصل إلى 39 

مليار ش���يكل، وتوقع محاوالت سّده من خالل تقليص اإلنفاق االجتماعّي 

عات 
ّ
وتخفيض األجور وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع، إضافة إلى توق

قيام الحكومة بإلغاء أو تعليق بعض المشاريع التي اضطرت إلى المبادرة 

إليها استجابة لحركة االحتجاج.

 

الفلسطينيون في إسرائيل
لم تؤد االنتخابات إلى تغير مهم على الخارطة الحزبية للفلس���طينيين 

في إس���رائيل، وفق رائف زري���ق، فقد حصلت كل م���ن الجبهة والقائمة 

الموّح���دة على أربعة مقاعد، في حين حصل التجمع على 3 مقاعد، وبهذا 

حصلت القوائم العربية مًعا على 11 مقعًدا. 

ا في هذه المعركة االنتخابية الحضور النسائي، وبرز وجود 
ً
وقد كان الفت

3 مرشحات في مواقع مرئية. 

على صعيد العالقة مع الدولة، نبه زريق إلى ان اسرائيل هي التي تحدد 

ش���كل المواطنة الفلسطينية وتوقيتها ومكانها، وفي هذا االطار استمر 

تش���ديد الخناق على الفلسطينيين في إس���رائيل ، حيث تم اتخاذ عدة 

ق 
ّ
قرارات مهم���ة من جهة تأثيرها على مس���تقبله، أهمها القرار المتعل

بتعدي���ل قانون المواطن���ة، وأيضا القرار المتعلق بقان���ون النكبة، إذ تّم 

رفض االلتماس الذي قدم من قبل جمعية عدالة وجمعية حقوق المواطن 

ا غير دستوري.
ً
للمحكمة العليا إللغاء قانون النكبة باعتباره قانون

أما على الصعيد الداخلي، فق���د أضاء التقرير على نحو خاص قضيتين 

مصيريتين لمس���تقبل الفلسطينيين في اسرائيل، هما تزايد مستويات 

العنف ووصوله إلى درجات غير مس���بوقة، وتردي مستوى التعليم، األمر 

المرتب���ط إلى حّد بعيد بالواقع االقتص���ادي وبتردي الظروف المجتمعية 

وسياس���ات اإلهمال من طرف الدول���ة، إضافة إلى اآلث���ار البنيوية التي 

تركتها الظروف التاريخية وتحوالت المجتمع بعد النكبة وسيطرة الدولة 

على مفاصل المجتمع. 

 

عشراوي: إسرائيل مشروع قيد التنفيذ
وعبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس���طينية، د. حنان 

عش���راوي، في تعقيبه���ا على التقرير، عن أهمية م���ا يطرحه التقرير من 

معطيات ش���املة واستنتاجات قائمة على المعلومة الدقيقة، في صياغة 

اس���تخالصات تفيد صانع القرار السياس���ي الفلسطيني من أجل صياغة 

برنامج العمل المتناسب مع حجم التحديات.

ونبهت عش���راوي إلى ما يش���خصه التقرير من كون إس���رائيل مشروًعا 

قي���د التنفيذ، إذ إنه ال يعرف الحدود بعد ال على المس���توى الجغرافي وال 

الس���كاني وال األخالقي، مضيفة أن االشكالية المستجدة والخطرة تكمن 

في حص���ول المفاهيم الصهيونية التي طالم���ا وصفت بالعنصرية على 

شرعية دولية متزايدة، األمر الذي تجسد أخيًرا في اللغة التي استخدمها 

أوبام���ا في زيارته الى المنطقة، إذ تبن���ى المفاهيم الصهيونية بالكامل 

وتعام���ل مع يهودي���ة الدولة وكأنها بديهية، كما أن���ه لم يتطرق ال إلى 

االستيطان، وال إلى حدود 67.

وختمت عش���راوي باس���تخالص مف���اده ان ال خيار فلس���طينيا غير رفع 

كلفة االحتالل على المس���تويات كافة، بهدف وضعه على جدول االعمال 

الدولي، عبر المقاومة الشعبية الواس���عة، وتوظيف االعتراف بفلسطين 

عبر تجسيد حضورها في المؤسس���ات والوكاالت الدولية بما يسند هذه 

االستراتيجية

مؤتمر »تقرير مدار االستراتيجي 2013- المشهد اإلسرائيلي 2012«

خطاب »الالحل« بدل »الالشريك«، المستوطنات »تضم« 
إسرائيل، وحكومة نتنياهو تفتقر إلى مقومات االستقرار!
* إسرائيل متخوفة من تغيرات إقليمية بعيدة المدى، و»التذمر الدولي« من سياساتها لن يترجم إلى ضغوط جدية *

* عشراوي: الخيار الفلسطيني يتمثل في رفع كلفة االحتالل، وخطاب أوباما تبنى الرواية الصهيونية على نحو خطير *

جانب من المؤتمر.
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

79 ثريا دعموا يائير 
لبيد في االنتخابات!

تبين من تقريرين صحافيين نش����را في األيام الماضية، 

أن حزب »يوجد مس����تقبل« برئاس����ة من بات وزيرا للمالية، 

يائير لبيد، تلق����ى دعما في االنتخابات البرلمانية األخيرة 

م����ن 79 ثريا، من اصحاب رأس المال في إس����رائيل، رغم ما 

ادعاه لبيد بأنه يمثل ما يس����ميه »الشرائح الوسطى« في 

إسرائيل.

وبحس����ب ما نش����ر، فإن حزب »يوجد مستقبل« حصل من 

بنوك تجارية على ما يعادل 5ر2 مليون دوالر. وكان بحاجة 

إلى ضمان����ات مالية، من ذوي أصح����اب رأس المال، الذين 

قدم����وا كفاالت بنكية بمبالغ متفاوتة، وتراوحت ما بين 20 

د رئيس الحزب 79 
ّ
- 35 أل����ف دوالر لكل كفالة، وله����ذا جن

ثرًي����ا، من بينهم عدد من كبار المتمولين اإلس����رائيليين، 

وقد انتهت كفاالتهم المالية بعد شهر من االنتخابات، إذ 

أن حصول الحزب على 19 مقعدا، أدى إلى حصوله على 6ر7 

مليون دوالر، كتمويل انتخابي من الخزينة العامة.

وجاء أيضا أن حزب »يوجد مستقبل« كان أول حزب جديد 

يعمل به����ذه الطريقة، إذ أن كل األحزاب اتبعت اس����لوب 

جم����ع التبرعات، ولك����ن القانون يقيد حج����م التبرعات من 

ف����رد واحد لالنتخابات بقيم����ة 600 دوالر للحزب، ما يعني 

أن مجموع التبرعات م����ا كان من الممكن أن يضمن المبالغ 

الضخمة التي طلبها يائير لبيد لخوض االنتخابات.

ونش����رت صحيف����ة »ذي ماركر« االقتصادي����ة في نهاية 

األس����بوع الماضي تقري����را مطوال، يكش����ف طريقة تجنيد 

أصح����اب رأس المال ليقدموا كف����االت بنكية لصالح يائير 

لبيد وحزبه. ويق����ول التقرير إن اثنين من كبار المتمولين 

س����اعدا لبي����د في جل����ب الكفالء، وس����اعد بع����ض من تم 

تجنيدهم في تجنيد آخرين. ويظهر بينهم بشكل واضح 

عدد من المتمولين من قط����اع التقنيات العالية، واإلعالم 

واالتصاالت، ومن كبار المتمولين من األسواق المالية.

ويقول المتمول دوف موران للتقرير ذاته: »لقد التقيت 

لبيد وزمالء آخرين له ف����ي الالئحة االنتخابية، وطلبوا مني 

مس����اعدتهم فساعدتهم، إنني أدعم يائير لبيد والئحته، 

فه����م أناس طيبون، وحتى لو خس����رت مبل����غ الكفالة 130 

ألف ش����يكل )35 ألف دوالر(، ما كانت ستحدث كارثة، ألن 

الهدف كان جيدا وصحيحا«.

وتكش����ف ه����ذه المعطيات م����دى ارتباط لبي����د الوثيق 

بأصحاب رأس المال في إس����رائيل، ما يناقض تصريحاته 

بأنه يمثل الشرائح الوسطى.

وكان أح����د كبار المحللي����ن االقتصاديي����ن في صحيفة 

اقتصادي����ة تروج لكبار أصحاب رأس المال قد نش����ر مقاال 

مط����وال بعد أيام قليلة من االنتخاب����ات، يمتدح فيها لبيد، 

ويدع����و إلى تعيينه وزي����را للمالية في حكوم����ة بنيامين 

نتنياه����و، وه����ذا حتى قب����ل تكليف نتنياهو بتش����كيل 

الحكومة الجديدة، ما يع����زز االعتقاد بأن النتيجة الكبيرة 

التي حققها »يوجد مس����تقبل« ف����ي االنتخابات تعود إلى 

الدعم الكبير الذي حصل عليه من كبار أصحاب رأس المال. 

قطاع الصادرات يتخوف من 
استفحال أزمات الدول المستوردة

قال تقرير إس����رائيلي جديد إن نحو 250 ألف مصلحة 

اقتصادية وتجارية في الدول المستوردة من إسرائيل 

مه����ددة بمواجهة أزم����ات اقتصادية، م����ا قد ينعكس 

س����لبا على الصادرات اإلس����رائيلية في العامين الجاري 

والمقبل. 

`وق���ال مدير عام ش���ركة احتس���اب أخط���ار االعتمادات 

دافي���د ميلغ���روم إن ديون المصدرين اإلس���رائيليين على 

مستوردين في الخارج في العام الماضي، 2012، والتي بات 

من المس���تحيل جبايتها، هي نحو 150 مليون دوالر، بينها 

90 ملي���ون دوالر، ف���ي الدول التي تعتبر مركزية بالنس���بة 

للصادرات اإلسرائيلية.

ويق���ول ميلغروم إنه ف���ي العام الجاري م���ن المتوقع أن 

تس���تفحل األزمة، وأن تس���تفحل أزمة الديون »الضائعة«، 

بمعنى التي بات من المستحيل جبايتها، ولهذا فإن تحدي 

المصدرين هو ليس فقط بي���ع منتوجاتهم إلى الخارج بل 

ضمان جباية األموال. 

وبحسب التوقعات ذاتها، فإنه من المقّدر أن تتراجع حدة 

األزمة في العام المقب���ل، 2014، وأن تتراجع أعداد المصالح 

االقتصادية المهددة باإلفالس.

بنك إسرائيل خسر
 324 مليون دوالر!

أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سجل في العام الماضي- 

2012- خس���ائر بما قيمته 324 مليون دوالر، مقابل خس���ائر 

بقيم���ة 900 مليون دوالر في الع���ام 2011، ونحو 5 مليارات 

دوالر ف���ي العام 2010، وتعود هذه الخس���ائر إلى تخفيض 

الفائدة البنكية من جديد.

وبحس���ب معطيات البن���ك المركزي، ف���إن االحتياطي من 

العمالت األجنبية في العام الماضي ارتفع بنحو مليار دوالر، 

ليصل إلى مس���توى 76 مليار دوالر، بدال من 28 مليار دوالر 

في العام 2008. 

ويظهر من التقرير أن تقلبات سعر صرف الدوالر واليورو 

في العام 2012، حققت للبنك أرباحا بقيمة 7ر1 مليار دوالر، 

ولكن هذه األرباح س���دت قس���طا من الخسائر التي تكبدها 

البنك بسبب تراجع الفائدة.

وأعلن البنك مرارا أن هذه الخسائر هي على الورق، ألنها 

تتعل���ق بقيمة احتياط���ي العمالت األجنبية بالش���يكل، 

وهو احتياطي في ارتفاع مس���تمر. وقال بنك إس���رائيل 

ف���ي عرض���ه للمعطيات إن نش���اطه المال���ي يهدف إلى 

تحقيق األهداف التي وضعها لنفسه في إطار السياسة 

االقتصادي���ة، مثل ضمان النمو، ومحاربة التضخم المالي 

، وحماية س���عر ص���رف الدوالر، وليس من أجل تس���جيل 

األرباح والخسائر. 

تب���دأ اليوم الثالثاء، ومع انتهاء عيد الفصح العب���ري، األبحاث المكثفة في 

وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، إلعداد مش���روع الميزانية العامة للعام 

الج���اري نهائيا، وعلى األغلب للعام المقبل أيضا، وس���ط الكثير من التوقعات 

بأن الميزانية ستش���مل سلس���لة م���ن الضربات االقتصادية، التي س���تكون 

ضحيتها أساسا الشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى. 

والملف���ت للنظر في هذا المش���هد، هو أن وزير المالي���ة الجديد يائير لبيد 

وصل إلى الكنيست على رأس حزب كبير نسبيا وله 19 مقعدا، معلنا أنه يمثل 

الش���رائح الوس���طى، ولكن في يوم تعيينه بعث برسالة واضحة للجمهور بأن 

»الوضع أصعب مما كانت أتخيل«، كتمهيد للضربات المقبلة.

وتكثر التقارير في الصحافة اإلس���رائيلية حول التقليصات التي تدرسها 

وزارة المالي���ة، وفي مقدمتها اجراء تخفيض كبير في مخصصات األوالد التي 

تتلقاها كل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، على أن يكون التقليص 

بقيمة قرابة 5ر1 مليار دوالر، ورفع ضريبة المشتريات من 17% حاليا إلى %18، 

وه���ذا بعد أن كانت حكومة نتنياهو قد رفعت هذه الضريبة بنس���بة 1% في 

مطلع أيلول من العام الماضي، وبحسب وزارة المالية فإن كل 1% يؤمن لخزينة 

الدولة 19ر1 مليار دوالر، وفرض ضريبة المش���تريات على الخضار والفواكه، ما 

س���يزيد مداخيل الضريبة بقيمة 675 ملي���ون دوالر، وإلغاء امتيازات ضريبية 

على توفي���رات العاملين، بقيمة نح���و 1ر1 مليار دوالر، وإلغ���اء عالوات رواتب 

للعاملين في القطاع العام بقيمة 800 مليون دوالر، ورفع ضريبة الدخل بنسبة 

1% على كل من راتب���ه أعلى من 3780 دوالر، ما يزيد مداخيل الضريبة بقيمة 

550 مليون دوالر.

كما توص���ي وزارة المالي���ة بتقليص مخصص���ات المتديني���ن المتزمتين 

اليهود- الحريديم- بما قيمته 270 مليون دوالر، وغيرها من األمور. 

ويص���ل حجم التقليصات مجتمعة إلى نحو 75ر6 ملي���ار دوالر، وهذا عدا ما 

بي���ن 1ر1 إلى 37ر1 مليار دوالر تطلب وزارة المالية بخصمها من ميزانية وزارة 

الدفاع.

وكما في كل موس���م إق���رار للميزانية العام���ة، يبدأ الحدي���ث عن »ضرورة 

تقليص ميزاني���ة وزارة الدفاع«، األمر الذي لم يحدث في الس���نوات األخيرة، 

وأقص���ى ما حصل هو تقليص في الزي���ادة التي كان من المفترض أن تحصل 

عليها هذه الوزارة، وخالل كل عام كانت تحصل الوزارة على زيادات من فائض 

باقي الوزارات.

وتقول وزارة المالية إن ما يسمى ب� »التهديدات على إسرائيل« قد تراجعت، 

ول���ذا يجب إجراء تقليص في الميزاني���ة األمنية، في حين يرد الجيش برفض 

هذه الفرضية، مدعيا أن تنظيمات تصفها إسرائيل ب� »اإلرهابية« باتت أقرب 

إلى إسرائيل. 

وتطالب أوس���اط اقتصادية وسياس���ية بإجراء تقليص ف���ي ميزانية وزارة 

الدف���اع يتراوح م���ا بين 540 مليون دوالر إلى 08ر1 ملي���ار دوالر، على أن يكون 

التقليص في حجم الرواتب وامتيازات ضباط وجنود الجيش، وجرت في نهاية 

األس���بوع اجتماعات بين وزيري الدفاع والمالية ف���ي محاولة للتوصل إلى حل 

وسط.

تبريرات لبيد
وس���عى الوزي���ر لبيد في األيام األخي���رة إلى تبرير ذات���ه، إذ كتب ألنصاره 

على صفحة الفيس���بوك: »اتركوا المصطلحات االقتصادية، فأنا سأفس���ر لكم 

األمر بكلمات أبس���ط، لقد أتيت من أجل ترميم البيت )الحكومة( واكتش���فت 

حكومة نتنياهو- لبيد تعد سلسلة من الضربات االقتصادية القاسية!
* لبيد الذي وصل إلى الحكم مدعيا تمثيل الشرائح الوسطى يقود تقليصات ستضرب تلك الشرائح * وزارة المالية 

وضعت مخططا لتقليص ما قيمته 75ر6 مليار دوالر من الميزانية العامة والنتيجة النهائية ستكون أقل * المالية تطالب 

بتقليص ميزانية وزارة الدفاع * خبراء يحذرون من أن رفع الضرائب سيضرب القوة الشرائية ويزيد األزمة االقتصادية *

أن حس���ابنا المالي في وضعية سحب زائد )مديون( وأيُّ سحب زائد؟ إنه ضخم 

ووحش���ي، ويبشر بسوء، وهو في تزايد مستمر. وكيف جرى هذا؟، كما في كل 

حالة س���حب زائد، تبذير الكثير من األم���وال التي لم تكن اصال لدى الحكومة، 

ألن الحكومة اعتقدت أن المال سيصل ولكن لم يصل، وتلقت الحكومة ديونا، 

كان محظورا عليها أن تأخذها«.

وتابع لبيد »إنني أومن بأن مهمتي هي الذهاب إلى المكان الصعب بالضبط، 

فالمش���كلة نش���أت، ألنه بدال من ادارة اقتصاد بشكل مس���ؤول، حصلوا على 

قروض ضخمة واحتفلوا باألموال، وأنا سأعمل على تصحيح هذا الخطأ«.

وألمح لبيد إلى ما س���ُيقدم عليه، فكتب يقول: »إن من سيكون وضعه سيئا 

في العام الجاري، عليه أن يعلم أن هذا س���يكون أمرا مؤقتا، وكلما أقدمنا على 

خطوات ضرورية ونفذناها، فإن أوضاعنا س���تكون أفضل ف���ي العام التالي«، 

حسب ادعاءاته.

الخبراء ورفع الضرائب
ودعا المحلل االقتصادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« س���يفر بلوتسكر 

إلى رفع الضرائب على رواتب األجيرين، زاعما أن نسبة الضرائب المباشرة في 

إسرائيل هي من أدنى النسب بين الدول األعضاء في منظمة الدول المتطورة 

 .OECD

وبحسب ما يقول، فإن بحثا صدر مؤخرا قال إن معدل الضرائب المباشرة على 

الرواتب في إس���رائيل يصل إلى 19%، بما فيه ضريبة الدخل، ورسوم الضمان 

االجتماع���ي والصحة، بينما هذا المعدل يرتف���ع في دول OECD إلى أكثر من 

35%، وحتى أنه في عدة دول أوروبية، مثل فرنس���ا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا 

وأيضا أستراليا، يتراوح المعدل ما بين 48% إلى %50.

إال أن بلوتس���كر تمسك بالضرائب المباشرة، دون أن يذكر سلسلة الضرائب 

غير المباشرة، مثل ضريبة المشتريات التي هي في إسرائيل من أعلى النسب 

وتقريبا تطال كافة المشتريات باستثناء الخضار والفواكه، والجمارك العالية 

على السيارات، وغالء البيوت وغيرها.

ومقابل بلوتسكر، فإن مدير عام بنك »مزراحي طفاحوت« الذي يعد الرابع 

في إسرائيل، إيلي يونس، يحذر من أن رفع الضرائب على الجمهور سيضر 

بالقوة الش���رائية ومن ثم االقتص���اد. وقال يونس، خ���الل عرضه التقرير 

الس���نوي للبن���ك، إنه من الممكن س���د العجز في الميزاني���ة من خالل رفع 

ضريبة المش���تريات وضريبة الدخل، ولكن هذا يضر بالش���رائح الوس���طى 

واس���تهالك الفرد، وبالتالي باالقتصاد، ألن أح���د مقاييس النمو هو حجم 

استهالك الفرد.

وبحسب يونس، الذي شغل في الماضي منصب المحاسب العام للدولة، فإن 

الطريق إل���ى تخفيف العبء االقتصادي على الخزين���ة العامة، يتم من خالل 

تقلي���ص دعم ما أس���ماه »الالعمل«، وتقليص ميزاني���ة وزارة الدفاع. ويقصد 

بالمصطل���ح األول تقلي���ص المخصصات االجتماعي���ة للمحرومين من العمل، 

وأيض���ا الحريديم الذي���ن يمتنعون عن االنخراط في س���وق العمل. كما يدعو 

يون���س إلى فرض ضرائب عل���ى ارباح توفيرات خاص���ة بالعاملين في القطاع 

الع���ام والش���ركات الكبرى، وتدع���ى »صناديق االس���تكمال«، ورف���ع ضريبة 

الشركات، وإلغاء جزء من اإلعفاءات الضريبية. 

بين تقرير نش���ر ف���ي األيام األخي���رة أن حجم المس���اعدات األميركية 

ل ما نس���بته 4% م���ن الناتج العام في 
ّ
إلس���رائيل على مدى 63 عاما، ش���ك

إس���رائيل، وهي نس���بة كانت تتفاوت بين الس���نين، أعالها قبل أكثر من 

عقدين، وأدناها في الس���نوات األخي���رة، رغم ارتفاع حجم المس���اعدات 

السنوية، التي بلغت منذ العام 1949 وحتى العام الماضي، زهاء 234 مليار 

دوالر، من حيث قيمتها الفعلية اليوم، وباألرقام بلغت 113 مليار دوالر، في 

حين تتوقع إس���رائيل أن ينجح اللوبي »إيب���اك« المناصر لها في الواليات 

المتحدة في منع اجراء تقليص في المس���اعدات األميركية إلسرائيل هذا 

العام. 

وقال تقرير آخر، إن الصادرات اإلس���رائيلية للواليات المتحدة تراجعت 

في العام الماضي بنسبة %6.

وقال التقرير األول الذي أعدته ونشرته صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية 

التابعة لصحيفة »هآرتس« اإلس���رائيلية، استنادا إلى تقرير مشابه جرى 

إعداده في الكونغرس األميرك���ي، إنه منذ العام 1949 وحتى نهاية العام 

الماض���ي 2012، بلغ حجم المس���اعدات التي قدمتها الوالي���ات المتحدة 

األميركية إلس���رائيل، من الناحية الرقمية 113 مليار دوالر، ولكنها بقيمة 

فعلي���ة اليوم تس���اوي 234 مليار دوالر، ما يش���كل بالمعدل 4% من الناتج 

العام في إسرائيل، ويضاف إلى هذا أكثر من 19 مليار دوالر ضمانات مالية 

أميركية كي تنجح إسرائيل في تحصيل قروض في العالم.

وكان���ت بدايات الدعم األميركي إلس���رائيل، منذ الع���ام 1949 إلى العام 

1958، في األس���اس لشراء مواد غذائية واس���تيعاب المهاجرين من ابناء 

الديان���ة اليهودية في العالم إلى إس���رائيل، وابتداء م���ن العام 1959 بدأ 

الدعم العسكري الفعلي، وتزايد الدعم بقوة في سنوات السبعين، وبشكل 

خاص منذ حرب أكتوبر 1973 والحقا، وليتثبت بشكل قوي ابتداء من العام 

1978 بم���وازاة المفاوض���ات مع مص���ر وتوقيع اتفاقية كام���ب ديفيد، إذ 

بدأت إس���رائيل بتلقي 3 مليارات دوالر سنويا، من بينها 2ر2 مليار كدعم 

عسكري، و800 مليون دوالر كدعم اقتصادي.

واس���تمر هذا الدعم مع زيادات استثنائية، تقريبا في كل عام، منها ما 

تخصص في دعم مشاريع تطوير أسلحة ومعدات عسكرية إسرائيلية. إال 

أنه في العام 1998 طلب من كان في حينه أيضا رئيس���ا للحكومة، بنيامين 

نتنياهو، بتقليص الدعم االقتصادي إلس���رائيل، وتحويل األموال لزيادة 

الدعم العس���كري، وكانت إس���رائيل في تلك الس���نين تش���هد انتعاشا 

اقتصاديا بوتائر عالية جدا، في اعقاب س���نوات االنفراج التي ش���هدتها 

المنطق���ة، بالتوازي مع اتفاقيات أوس���لو والمفاوضات م���ع العالم العربي 

وفتح ممثليات إس���رائيلية في عدد كبير من الدول العربية واالس���المية، 

واعتب���ر نتنياه���و في حينه أن الدع���م األميركي لالقتصاد اإلس���رائيلي، 

يضفي صورة االقتصاد الضعيف أمام المستثمرين في العالم.

ومع انتهاء اتفاق الدعم الس���نوي إلسرائيل بقيمة 3 مليارات دوالر في 

الع���ام 2008، والذي بدأ م���ع اتفاقية كامب ديفيد م���ع مصر، ابرم رئيس 

الحكومة في حين���ه إيهود أولمرت، اتفاقا مع اإلدارة األميركية برئاس���ة 

جورج بوش، على تمديد االتفاق لعش���ر س���نوات اضافية قابلة للتمديد، 

وبموجبه تحصل إس���رائيل س���نويا على دعم عس���كري بقيمة 3 مليارات 

دوالر، وألول مّرة نص االتفاق على أن يكون جزء من الدعم س���يولة نقدية، 

وعليه باتت إس���رائيل تحصل على نحو 3ر2 مليار دعما عس���كريا لش���راء 

معدات وأسلحة، و700 مليون دوالر يتم تحويلها لوزارة الدفاع.

لكن في الس���نوات األربع األخيرة ارتفع الدعم من ناحية فعلية إلى أكثر 

م���ن 3 ملي���ارات دوالر، مع االس���تثناءات التي زادتها ادارة ب���اراك أوباما، 

لتمويل مشاريع تطوير منظومات صاروخية إسرائيلية، تصفها إسرائيل 

بأنها »دفاعية«، مثل ما يسمى ب� »القبة الحديدية«.

ويتض���ح م���ن التقرير ذات���ه، أن الواليات المتحدة اس���تمرت على مدى 

الس���نين بتقديم دعم خاص الستيعاب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، 

خاصة في سنوات التسعين، واس���تمر هذا الدعم بدرجة أقل في سنوات 

األلفين، بما في ذلك العام الماضي.

ويقول تقرير الكونغرس األميركي إن إس���رائيل هي أكثر دولة تحصل 

على دعم أميركي منذ الحرب العالمية الثانية، وتقول صحيفة »ذي ماركر« 

إنه على الرغم من االنطباع الناش���ئ بأن الدعم يأتي بسبب ضغوط اللوبي 

المناصر إلس���رائيل ف���ي الواليات المتح���دة، إال أن األم���ر يعكس مصالح 

اس���تراتيجية مش���تركة أميركية إس���رائيلية، تدفع الوالي���ات المتحدة 

للحفاظ على عالقة خاصة مع إسرائيل.

ويق���ول وزير الدفاع اإلس���رائيلي األس���بق، ومن كان س���فيرا لبالده في 

واش���نطن، موشيه آرنس، »إن الدعم األميركي نابع من المصالح األميركية، 

ولي���س من مجموعات الضغط المناصرة إلس���رائيل، ففي عالمنا المعاصر، 

تقود القيم المش���تركة إلى ش���راكة ف���ي المصالح، وللوالي���ات المتحدة، 

كدول���ة ديمقراطية، عالقات جيدة م���ع دول ديمقراطية، ولهذه العالقات 

انعكاس���ات اقتصادية وعسكرية، ففي الماضي وفي فترة الحرب الباردة، 

وقفت إسرائيل إلى جانب الواليات المتحدة، واليوم هي الشريكة األفضل 

للواليات المتحدة، في حربها ضد االرهاب«.

ويرى آرنس أن الدعم األميركي ال يؤدي إلى تبعية إس���رائيلية للواليات 

المتحدة، إذ يدعي أن حجم المس���اعدة يساوي 2% فقط من الناتج العام، 

رغم أن التقرير ذاته يتحدث عن نسبة %4. 

ويقول آرنس إن إس���رائيل قادرة عل���ى العيش من دون هذا الدعم، فهو 

ف���ي إطار »هدية« ألن ج���زءا من هذا الدعم علين���ا أن نصرفه في الواليات 

المتحدة، بمعنى ش���راء معدات وأس���لحة أميركية، ما يقود إلى جدل في 

قطاع الصناعات الحربية اإلس���رائيلية، الذي يعتبر نفسه متضررا من هذا 

االتفاق.

وفي المقابل، وحس���ب تقري���ر »ذي ماركر«، فإن ش���كل الدعم األميركي 

إلس���رائيل، أث���ار جدال أيضا في الوالي���ات المتحدة، إذ هن���اك من ينتقد 

العالق���ات الوثيقة بين إس���رائيل والواليات المتح���دة، كونها تأتي على 

حساب عالقات مع دول أوروبية، خاصة في مجال التجارة.

تقليص الدعم
ومن المفترض أن يطال الدعم العس���كري األميركي إلسرائيل في العام 

الج���اري، 2013، تقليص قد يصل إلى 250 مليون دوالر، من أصل 1ر3 مليار 

دوالر، وهذا ضم���ن قرار اإلدارة األميركية القاضي بتقليص المس���اعدات 

الخارجية في العام الجاري، ضمن قرار تقليص الميزانية األميركية العامة.

وقالت مصادر في إسرائيل إنها تترقب حجم التقليص النهائي، خاصة 

وأن األمر قد يكون طرح خالل زيارة الرئيس باراك أوباما إلس���رائيل، ولكن 

إس���رائيل تأمل أن تنجح ضغوط اللوبي الصهيوني »إيباك« الناش���ط في 

أروقة الحك���م األميركي، في إخ���راج الدعم األميركي إلس���رائيل من قرار 

التقليصات.

وتق���ول »ذي ماركر« إن ح���راك »إيباك« يواجه انتق���ادات في الصحافة 

اب مق���االت ومحللين أميركان 
ّ
األميركي���ة، بما في ذلك انتق���ادات من كت

يهود، منهم من قال إن على إس���رائيل أن تتفه���م األوضاع االقتصادية 

األميركية، وأن تبادر هي بذاتها لتقليص الدعم في العام الجاري. 

إال أن الرئي���س أوباما أعلن، خالل زيارته إلى إس���رائيل، أن التقليص لن 

يطال الدعم االستثنائي بقيمة 250 مليون دوالر، لدعم منظومة الصواريخ 

»القبة الحديدية«، ولكنه لم يوضح موقفه من تقليص الدعم ككل، والذي 

طرح خالل المفاوضات بين أوباما ونتنياهو، حس���ب م���ا أفادت به مصادر 

إسرائيلية. 

تراجع الصادرات
وفي س���ياق متصل بالعالقات اإلس���رائيلية األميركي���ة، دلت معطيات 

إس���رائيلية جديدة على أن الصادرات اإلس���رائيلية إلى الواليات المتحدة 

األميركية ق���د تراجعت في العام الماضي- 2012- بنس���بة 6%، وكما يبدو 

كانعكاس لألزمة االقتصادية الس���ائدة هن���اك، وبلغ حجم الصادرات إلى 

الوالي���ات المتحدة 10 ملي���ارات و800 مليون دوالر، مقاب���ل 11 مليار و400 

مليون دوالر في العام قبل الماضي- 2011، وكانت الصادرات اإلس���رائيلية 

إلى الواليات المتحدة قد المست 12 مليار دوالر في العام 2009.

الدعم األميركي إلسرائيل يشكل 4% من الناتج العام!
*الواليات المتحدة قدمت إلسرائيل على مدى 63 عاما، ما قيمته 234 مليار دوالر *الدعم في سنوات 

الخمسين كان اقتصاديا وغذائيا، ومنذ العام 1959 كانت حصة األسد من الدعم لألمور العسكرية 

*الصادرات اإلسرائيلية للواليات المتحدة تراجعت بنسبة 6% خالل العام الماضي*

الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تخطط لفرض ضريبة مشتريات على الخضار والفواكه لزيادة مدخوالتها العامة من الضرائب!
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إعداد: سعيد عيـاشمحور خاص: عوامل انخفاض نسبة المشاركة في االنتخابات اإلسرائيلية

نسب المشاركة في االنتخابات 
ا 

ً
اإلسرائيلية شهدت انخفاض

كبيًرا خالل العقد األخير

تعريــف: هنا ملخص للمقــال االفتتاحي الــذي يتصدر العدد 

الجديــد مــن مجلــة »برلمانــت« )عــدد رقــم 75، آذار 2013( 

التي يصدرها »المعهد اإلســرائيلي للديمقراطية« وينشرها 

الكترونيا في موقعه على الشبكة العنكوبية. 

وقــد كرســت جميــع المقــاالت والدراســات التــي يحتويها 

هــذا العدد بين دفتيه، ومــن ضمن ذلك مقال هيئة التحرير 

االفتتاحــي، لبحــث ومناقشــة مــا وصــف علــى أنــه »اتجــاه 

االنخفــاض الملموس في نســب المشــاركة والتصويت في 

االنتخابات العامة في إســرائيل وغيرها« من الديمقراطيات 

الغربية، والذي سجل في سنوات العقد األخير. 

إن التصويت في االنتخابات هو ش���كل من أشكال المشاركة التي 

تجس���د فكرة ديمقراطية حكم الش���عب. مع ذلك فقد ش���هدنا في 

العقد األخير انخفاضا في نس���ب التصويت ف���ي الكثير من الدول 

الديمقراطية ومن ضمنها إسرائيل. 

وتش���ير المقاالت التي يحتويها هذا الع���دد من مجلة »برلمانت« 

)نش���رة الكتروني���ة يصدره���ا وينش���رها »المعه���د اإلس���رائيلي 

للديمقراطي���ة«( إل���ى األس���باب الممكن���ة التي تق���ف خلف هذا 

االتجاه من الهبوط في نس���ب المشاركة والتصويت في االنتخابات 

البرلماني���ة، ومنها أس���باب مؤسس���ية )مث���ل طريق���ة االنتخابات 

ومس���توى التنافس في الحلبة السياسية(، وعوامل مرتبطة بشروط 

ومتطلب���ات العملية االنتخابية، وجوانب اقتصادية - اجتماعية لها 

عالقة بمس���توى المش���اركة باإلضافة إلى المتغيرات الديمغرافية 

)خاصة عامل الهجرة(، وجوانب أخرى مرتبطة بالثقافة السياس���ية 

مثل تدني الثقة بالمؤسسات واألحزاب. 

حتى مطلع سنوات األلفين كان المواطن اإلسرائيلي يعتبر »إنسانا 

سياس���يا«، بمعنى أنه كان يبدي اهتماما بالسياسة، ويتحدث عنها 

مع معارفه وأقاربه، كما كان لديه انتماء أو تماثل من الناحية الحزبية، 

ولذلك كان الجمهور اإلس���رائيلي إجماال يقبل على التصويت بنسب 

عالي���ة. غير أن هذه الصورة للمواطن اإلس���رائيلي، كانس���ان مكترث 

وفعال سياس���يا، اهتزت وتغيرت كثيرا في السنوات العشر األخيرة، 

وهو ما عبر عن نفس���ه، في شكل أساس، في حدوث انخفاض ملموس 

في نسب مشاركة الجمهور اإلسرائيلي في العملية االنتخابية.  

صحيح أن االنتخابات للكنيس���ت التاسع عش���ر شهدت انتعاشا أو 

تحسنا  طفيفا على هذا الصعيد، حيث بلغت نسبة المقترعين 8ر%67، 

مقارنة مع 8ر64% في انتخابات العام 2009، ولكن عند تفحص نسبة 

مش���اركة )تصويت( الجمهور اإلس���رائيلي ف���ي االنتخابات بناء على 

فترات، تبرز بصورة جلية حقيق���ة االنخفاض الملحوظ الذي طرأ على 

نس���ب التصويت خالل العقد األخير، فقد بلغ متوس���ط المشاركة في 

االنتخابات للكنيس���ت في عامي 2003 و2013، ما نس���بته 66% فقط، 

مقارن���ة مع 82% في عامي 1949 و 1969، و79% في عامي 1973 و 1979. 

مع ذلك يجب اإلشارة إلى أن الهبوط في نسب التصويت يتفاوت، في 

مستواه، من مجموعة س���كانية إلى أخرى، فهناك مجموعات معينة، 

مثل العرب والش���بان والمهاجرين الروس، تصوت بنس���بة منخفضة 

أكثر مقارنة مع باقي المجموعات السكانية. 

ويقدم ميخائي���ل فيليبوف، في مقاله )نقلن���ا في موضع آخر من 

هذه الصفحة ملخصا لهذا المقال المس���هب(، بعض التفس���يرات 

لهذا االتجاه في هبوط نسب التصويت، مبينا، استنادا الستطالعات 

ال���رأي العام، أن هناك ش���عورا ل���دى الجمهور بع���دم القدرة على 

التأثير، وانعدام الثقة بالمؤسس���ات واألحزاب السياس���ية، مشيرا 

إلى تدني نس���ب التصويت بش���كل خاص في صف���وف المواطنين 

العرب والمهاجرين من دول االتحاد الس���وفياتي س���ابقا، وال سيما 

في مناطق الهامش التي يزداد فيها الش���عور بع���دم القدرة على 

التأثير.  ويخلص مقال فيليبوف إلى القول إن هذا الشعور، المتولد 

أيضا عن التغيرات التي شهدها الواقع السياسي في إسرائيل في 

العقود األخيرة، أوجد ثقافة سياس���ية س���لبية وشكاكة باتت تسم 

اليوم المجتمع اإلسرائيلي. 

وتلخص البروفس���ور تم���ار هيرمان، في مقابلة نش���رت في نفس 

العدد من »برلمانت«، مس���ألة الهبوط في نس���ب التصويت وعالقة 

هذه الظاهرة بأش���كال أخرى للمش���اركة السياس���ية، مؤكدة وجود 

انخف���اض في نس���ب المش���اركة والتصويت، ولكن لي���س بصورة 

دراماتيكي���ة، ذل���ك ألن حوال���ي ثلثي أصح���اب حق االقت���راع في 

إس���رائيل ما زالوا يصوتون في االنتخابات.  كذلك تؤكد هيرمان أن 

األس���باب الرئيسة لالنخفاض في نسب المشاركة هي فقدان الثقة 

بالمؤسسة السياسية وشعور الجمهور، خاصة مجموعات الهامش، 

بعدم قدرته على التأثير على قرارات الكنيس���ت والحكومة، معربة 

عن اعتقادها أن المجتمع المدني والش���بكات االجتماعية وموجات 

االحتجاج المتنامية في العقد األخير، باتت تش���كل س���احات وأطرا 

بديلة للمشاركة السياسية الديمقراطية في إسرائيل. 

عموما فإن خالصة اس���تعراض ونقاش مسألة االنخفاض في نسب 

المشاركة، تضع إشارة تحذير أمام الديمقراطية اإلسرائيلية، وتبين 

أن هناك ثمنا ديمقراطيا باهظا للفجوات بين األغنياء والفقراء، بين 

العرب واليهود، وبين السكان القدماء والمهاجرين الجدد. 

إن عدم المشاركة في االنتخابات وانعدام المساواة يغذيان بعضهما 

البعض في دائرة مدم����رة للديمقراطية... فاألفراد الذين ينتمون إلى 

المجموعات الضعيفة أو المس����تضعفة، ال يش����اركون في االنتخابات، 

ولذل����ك فإن مواقفهم ال تحظى بتمثيل، كما أنه ال يوجد من يدافع عن 

مصالحهم أو يعمل من أجل دفعها قدما، األمر الذي يكرس بدوره لدى 

هؤالء الش����عور بالعجز وعدم القدرة على التأثير، مما يجعلهم ينأون 

بأنفسهم  عن المشاركة في االنتخابات، وهكذا دواليك.

إن كسر هذه الدائرة، دائرة عدم المشاركة واالمتناع عن التصويت 

في االنتخابات للكنيس���ت اإلسرائيلي، يتطلب القيام بخطوات على 

مستويين: على مستوى الجمهور الواسع، حيث يجب تنمية وزيادة 

الوعي، وال س���يما لدى المجموع���ات الضعيفة، بأهمية المش���اركة 

الديمقراطية، ومواصلة اتخاذ خطوات بعيدة المدى تساهم في دفع 

المساواة مثل منالية التعليم واإلفادة من الموارد بصورة متساوية، 

وثانيا على مستوى المؤسسة السياسية، حيث يجب تغيير القواعد 

والمعايير واألخالق السياس���ية، إذ أن مثل ه���ذه التغييرات يمكن 

أن تعزز الثقة بالمؤسس���ة وتش���جع المش���اركة. إن المشاركة في 

االنتخاب���ات ليس���ت ترفا، وإنما هي قناة أو وس���يلة ضرورية ال غنى 

عنها، تعطى بواس���طتها الشرعية للمؤسس���ة السياسية في دولة 

تتطلع نحو البقاء كدولة ديمقراطية. 

تعريف: 
ننقل هنا ملخصا لمقال مسهب يتناول فيه كاتبه، 

للديمقراطية«،  اإلس���رائيلي  »المعه���د  الباحث في 

ميخائيل فيليبوف، ما يشخصه على أنه »تغيير في 

الثقافة المدنية اإلس���رائيلية« يتجلى في الش���عور 

المتزايد لدى »الجمهور في إس���رائيل« بعدم القدرة 

على التأثير وانعدام الثقة باألحزاب والمؤسس���ات 

السياس���ية والدوالنية.  ويس���لط المقال الضوء، في 

ش���كل رئيس، على أحد االنعكاس���ات المترتبة على 

هذا الشعور، والمتمثل في انخفاض نسب المشاركة 

والتصويت في العمليات االنتخابية، ومن ضمن ذلك 

في االنتخابات األخيرة للكنيست اإلسرائيلي )كانون 

الثاني 2013(، مبينا أن هذا االنخفاض يشكل اتجاها 

مس���تمرا في صفوف بعض المجموعات الس���كانية، 

وعلى وجه  الخصوص الس���كان الع���رب )في مناطق 

1948(، والمهاجري���ن من دول االتحاد الس���وفياتي 

سابقا. 

كان المواطن اإلس���رائيلي المتوس���ط حتى مطلع 

األلفي���ة الثالث���ة يب���دي اهتمام���ا وش���غفا وإلماما 

ومتابع���ة، ويش���ارك بص���ورة فعال���ة، ف���ي الحياة 

السياسية، سواء من خالل االنتماء والتماثل الحزبي، 

أو على صعيد المش���اركة والتصويت في االنتخابات 

للكنيس���ت. لكن في االنتخابات التي جرت في العام 

2001 سجل للمرة األولى انخفاض ملموس في نسبة 

المقترعين فعليا، وقد فس���رت الظاهرة باألس���اس 

بالس���مات المميزة لتلك االنتخابات، مثل التصويت 

المباشر لرئاس���ة الحكومة فقط )وليس للكنيست(، 

وموقف االحتجاج السياس���ي للمواطنين العرب ضد 

حكومة إيهود باراك، والشعور بالفوز المتوقع لزعيم 

اليمين أريئيل شارون. 

غير أن هذا االتجاه )االنخفاض في نسب التصويت( 

اس���تمر أيضا في الس���نوات الالحقة، حيث تحولت 

ظاهرة ع���دم التصويت إلى عالمة فارقة للسياس���ة 

اإلسرائيلية المعاصرة وتستدعي إعادة التحليل.

باإلضافة إلى األسباب والتفس���يرات الموضوعية، 

مث���ل ازدياد أعداد المواطنين اإلس���رائيليين الذين 

يعيش���ون في الخارج، والهج���رة الداخلية إلى مركز 

الب���الد، ف���إن االتجاه المبني على مؤش���رات نس���ب 

التصويت )ف���ي االنتخابات التي ج���رت في األعوام 

1992، 1996،2001، 2003، 2006، 2009، 2013( يمك���ن 

أن يشير أيضا إلى تغيير في الثقافة السياسية وفي 

المناخ السياس���ي اإلس���رائيلي. وقد تحولت مسألة 

الثقافة السياسية للمواطن الممتنع عن التصويت، 

قبيل انتخابات 2013، إلى واحدة من المسائل األكثر 

رواج���ا في الخطاب العام، حت���ى أن لجنة االنتخابات 

المركزي���ة أطلقت حملة هدفها الوصول إلى أصحاب 

حق االقتراع المترددين الذين يفتش���ون عن ذرائع 

ومبررات لعدم التصويت، ومحاولة إقناعهم بضرورة 

ممارس���ة حقهم االنتخابي، غي���ر أن هذه الحملة لم 

تحقق بالمجمل هدفها، إذ بلغت نس���بة المقترعين 

)في انتخابات 2013( 67% وهي أعلى قليال من نسبة 

المقترعين ف���ي انتخاب���ات 2009 )والتي بلغت نحو 

65%(، لكنها أقل من نس���بة االقت���راع في انتخابات 

2003 )68%( وانتخابات 1999 )%79(.

إن تحلي���ل ه���ذا االتج���اه العام )انخفاض نس���ب 

التصويت( والذي يشكل انعكاسا منطقيا للتغيرات 

التي طرأت على الواقع السياس���ي اإلس���رائيلي في 

العقود األخيرة، يتطلب تفحص واستطالع المواقف 

السياس���ية للمواطنين في إس���رائيل، وال سيما لدى 

المجموعتين البارزتين في المجتمع اإلسرائيلي، من 

حيث ميلهما نحو االمتناع عن المشاركة والتصويت 

في االنتخاب���ات، وهما مجموع���ة المواطنين العرب 

الذي���ن يصوتون منذ الع���ام 2001 بنس���بة أقل من 

اليه���ود، ومجموع���ة المهاجرين م���ن دول االتحاد 

السوفياتي س���ابقا، والذين كانت نسبة تصويتهم 

في انتخابات 2013، منخفضة أيضا.  

نسب التصويت في إسرائيل 1992- 2003

المواطنون العرب والدائرة المغلقة
وفقا ألبحاث روبرت دال، فإن الضرر الرئيس الذي 

يمكن أن يلحق بالديمقراطية جراء نسب التصويت 

المنخفض���ة، مرتب���ط بضعف تمثي���ل المجموعات 

الت���ي ال تصوت في االنتخاب���ات البرلمانية.  ولذلك 

فإن المس���ألة األولى التي تثار بصورة طبيعية في 

أي نقاش يتعل���ق بعدم التصويت في إس���رائيل، 

مرتبطة بالمكانة السياس���ية للمواطنين العرب في 

الدولة.  فهذه المجموعة تعاني من ضعف تمثيلي 

جلّي في الكنيس���ت، وهو ما يفسر، من ضمن أشياء 

أخ���رى، بحقيقة أن قرابة 50% من المواطنين العرب 

ال يصوتون ف���ي االنتخابات )وفقا لتحليل معطيات 

لجن���ة االنتخابات ف���ي العام 2009 والع���ام 2013(. 

وكما أس���لفنا فإن انخفاض نس���بة مشاركة العرب 

ف���ي االنتخابات بدأ في الع���ام 2001، حيث امتنعوا 

عن التصوي���ت وقتئٍذ كرد فعل عل���ى أحداث هبة 

تش���رين األول/ أكتوب���ر 2000، والتي قتل فيها 13 

مواطنا عربيا برصاص قوات األمن اإلسرائيلية، وقد 

بدا منذ ذلك الوقت أن النش���اط السياس���ي للعرب 

في إسرائيل يتركز في المجال المحلي )االنتخابات 

البلدية(، وهي س���احة يش���عر المواطن���ون العرب 

بأنهم يستطيعون التغيير والتأثير فيها.  ومع أن 

نسب التصويت للكنيست ارتفعت منذ العام 2001، 

إال أنها بقيت منخفضة لديهم عن النسب المسجلة 

في انتخاب���ات األعوام الس���ابقة.  صحيح أن هناك 

اتجاها عاما م���ن االنخفاض في نس���ب التصويت، 

إال أن هناك فجوة بين نس���بة التصويت في الوسط 

العربي وبين نس���بة التصويت العامة. وعلى سبيل 

المثال في العام 2009 كانت نس���بة المشاركة لدى 

العرب أقل ب� 12% من نسبة التصويت العامة، كذلك 

كانت هذه النس���بة في انتخاب���ات 2013 أقل )لدى 

العرب( بحوالي %10. 

وإذا ما أخذت في الحس���بان الزيادة النس���بية في 

عدد العرب أصحاب حق االقتراع في السنوات العشر 

األخيرة، فإنه يمكن التكهن بأن تصويتهم، فيما لو 

جرى بنسبة مش���ابهة لعامة السكان، كان سيضيف 

لهم ما بين أربعة مقاعد وخمسة مقاعد في الكنيست، 

وبطبيعة الح���ال فإن ذلك ال يضمن انضمام األحزاب  

العربية إلى االئت���الف الحكومي )وهذا ما لم يحدث 

قط، فضال عن أن االستطالعات تظهر أن ثلث اليهود 

فقط يؤيدون مثل هذه الخطوة( لكن الواقع، كما هو 

معروف، يشكل الوعي، ومن هنا فإن وضعا تكون فيه 

األحزاب العربية قوة مهمة في الكنيست تمكن من 

إيج���اد كتلة مانعة، يمكن له بالتأكيد زيادة الفرص 

ف���ي أن يتحول انخراط العرب ف���ي االئتالف الحاكم 

إلى مصلحة سياس���ية لمعس���كر اليس���ار والوسط 

في إسرائيل. ويمكن اإلش���ارة إلى أن ضعف، أو قلة 

مردود، نش���اط أعضاء الكنيست العرب، على امتداد 

السنوات، لم يؤد إلى خيبة أمل من ممثلي الجمهور 

العربي )الذي ال يتغيرون  تقريبا(، كما أنه ال يش���جع 

الناخبي���ن العرب عل���ى التصويت ألح���زاب جديدة.  

ف���ي المقابل ف���إن الكثيرين م���ن المواطنين العرب 

يعتقدون أن عدم تصويتهم نابع باألساس من عدم 

تأثيرهم السياسي.  وبعبارة أخرى فإن عدم تصويت 

العرب يعتبر حتى اآلن جزءا من الدائرة المفهومية 

المغلق���ة التي يراوح فيها الوس���ط العربي: انعدام 

التأثير الذي يؤدي إلى عدم التصويت. 

نالحظ إذن أن جيال من المواطنين العرب قد نش���أ 

وكب���ر داخل واقع ال ينظر في���ه إلى عملية التصويت 

للكنيست على أنها عملية ذات قيمة وأهمية، وأنها 

يمك���ن أن تؤدي إلى إح���داث تغيير. إن حقيقة كون 

هذه المجموعة، التي تعاني من مش���اكل اجتماعية 

صعبة جدا، تش���عر بأنها ال تس���تطيع التأثير على 

سياس���ة الحكومة، إنما تعزز التشاؤم في صفوفها 

وتشجعها على االنعزال واالبتعاد عن الدولة ككيان 

سياس���ي.  إلى ذل���ك فإن الش���عور بع���دم التأثير 

يمكن أن يدفع المواطنين الع���رب أيضا نحو البحث 

عن قنوات تأثي���ر بديلة، خارج القواعد السياس���ية 

المقبولة حاليا. 

المهاجرون الروس- 
تشاؤم وخيبة أمل!

وفق���ا لتحليل أول���ي لنتائج االنتخاب���ات األخيرة 

للكنيست، فإن نسبة التصويت لدى مهاجري فترة 

التس���عينيات أقل مم���ا كانت عليه ف���ي الماضي. 

وفي الواقع ف���إن المدن والبلدات »الروس���ية« مثل 

كرميئيل، معلوت- ترشيحا، أسدود وكريات شمونه، 

لم تغي���ر نمط تصويتها )ذهب���ت معظم األصوات 

فيها لصالح قائمة »الليك���ود- بيتنا« وباقي أحزاب 

اليمي���ن(، غي���ر أن نس���بة التصويت فيه���ا كانت 

منخفضة بشكل خاص. 

وعل���ى الرغم من موقف المهاجري���ن الروس، الذي 

يتس���م بالشك والس���خرية تجاه مؤسس���ات الدولة 

والتأثير السياسي اليومي )مثل االحتجاج االجتماعي 

العلن���ي(، إال أن يوم االنتخاب���ات يعتبر في نظرهم 

يوما مميزا من ناحية  الق���درة على التأثير. وقد عبر 

هذا الش���عور لديهم عن نفس���ه، منذ مطلع األلفية 

الثالث���ة، في التصويت لصالح أحزاب اليمين )خاصة 

»الليكود« و«إس���رائيل بيتنا«(، ولك���ن في انتخابات 

2013 س���جل لديهم للمرة األولى ش���عور بخيبة أمل 

معينة من نش���اط هذين الحزبين، والذي لم يساهم 

في دفع مبادرات وحلول لمشاكل يعتبرها الكثيرون 

منهم مشاكل مهمة، ومنها مشكلة السكن وسياسة 

التقاعد وعدم وجود زواج مدني. وكان حزب »إسرائيل 

بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان قد غطى، في السابق، 

عل���ى إخفاقاته في الس���احة االجتماعية، عن طريق 

التركيز في دعايته عل���ى الموضوع األمني وتحميل 

العرب واليسار المس���ؤولية عن معظم المشاكل في 

إس���رائيل. وعلى ما يبدو فإن التحالف بين »إسرائيل 

بيتن���ا« والليكود في االنتخابات األخيرة قيد ماكينة 

دعاية ليبرمان وحزبه في »الش���ارع الروسي« وجعل 

هذا الوسط يقّيم مجددًا النشاط االجتماعي لممثليه 

في العقد األخير.

بع���ض الذين خ���اب أملهم من ليبرم���ان والليكود 

وج���دوا صعوبة ف���ي العثور على بدي���ل في اليمين 

اإلس���رائيلي، المتدي���ن ف���ي غالبيت���ه، وف���ي ظل 

اس���تبعادهم إلمكاني���ة التحول نح���و تأييد أحزاب 

الوسط- اليسار، بحكم المواقف السياسية اليمينية 

المتش���ددة التي يتبناها المهاجرون الروس بشكل 

عام،  فقد  فضل هؤالء )خائبو األمل( عدم التصويت 

نهائيا في انتخابات 2013. 

إلى ذل���ك فإن التش���اؤم العام إزاء وض���ع الدولة- 

تشاؤم متزايد في الشارع الروسي في إسرائيل- كان 

له أيضا دور في انخفاض نسب التصويت.  

وتشير معطيات األبحاث عموما إلى أن المهاجرين 

الروس، كمجموعة، يشعرون، كما هي الحال بالنسبة 

للمواطنين العرب، بع���دم القدرة على تغيير الوضع 

بالطرق السياس���ية، وعليه هناك دونما ش���ك عالقة 

واضحة بين هذا الش���عور وبين امتناع نسبة كبيرة 

من المهاجرين الروس عن التصويت في االنتخابات 

األخيرة للكنيست.  

حول تدني نسب التصويت في االنتخابات اإلسرائيلية
بين الشعور بعدم التأثير والثقافة السياسية الجديدة!

تغيير في الثقافة السياسية
كما هو معروف، فإن ظاهرة االمتناع عن التصويت ال 

تميز فقط الوسط العربي وقسما من الوسط الروسي 

في إس���رائيل.  فقبل حوالي أس���بوع م���ن انتخابات 

العام 2009 سئل إسرائيليون عن األسباب المحتملة 

للهبوط في نسبة التصويت في إسرائيل، وتبين من 

اإلجابات أن األسباب الرئيسة التي قدمتها فئة »غير 

المصوتين« مرتبطة بجانبي���ن أو بعدين: عدم الثقة 

بجدوى االنتخابات كأداة للتغيير والتأثير، والشعور 

بغياب العرض السياسي المالئم. 

عدم الثقة بجدوى االنتخاب���ات: فيما يتعلق بهذا 

الجانب، ربما كان األم���ر يعكس تفكيرا منطقيا لدى 

الناخ���ب الذي  يدرك محدودية تأثير الصوت الواحد 

وال يربط بين التصوي���ت وبين التأثير المجدي. وفي 

هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد دالئل على 

أن خائبي األمل من االنتخابات في إس���رائيل يجدون 

وسيلة مجدية أكثر للتأثير السياسي. 

ويؤدي التش���كيك ف���ي نجاعة وج���دوى العملية 

االنتخابي���ة، باإلضافة إلى الش���عور الع���ام بانعدام 

التأثير، إلى توجه إش���كالي واس���ع يقف في أساس 

الق���رار بع���دم التصوي���ت. ويتضح أن ه���ذا التوجه 

تعزز كثيرا في صفوف الجمهور اإلس���رائيلي خالل 

السنوات األخيرة.  ففي العام 1996 أعرب 6% فقط من 

اإلس���رائيليين عن اعتقادهم بأن التصويت ال يغير 

الوضع، وذلك في مقابل 49% أعربوا عن هذا الرأي في 

العام 2009. كذلك، فقد س���جلت نسبة اإلسرائيليين 

الذين يش���عرون بعدم وجود تأثير لهم على سياسة 

الحكومة ارتفاعا كبيرا في السنوات األخيرة. 

وقد كان من المتوقع أن يؤدي االحتجاج االجتماعي، 

في صيف الع���ام 2011، إلى تغيير االتجاه واتس���اع 

دائ���رة المواطني���ن الذين يش���عرون بالق���درة على 

التأثير السياس���ي. ولكنه كان يمكن أيضا، وبالقدر 

ذاته، التكهن بأن فش���ل االحتجاج في تحقيق نتائج 

ملموسة، سيؤدي إلى ازدياد نسبة المقتنعين بعدم 

إمكاني���ة تغيير الوض���ع، مما س���يؤدي بالتالي إلى 

هبوط آخر في نسبة التصويت.

غياب العرض السياس���ي: يش���كل غياب العرض 

السياس���ي المغري للناخب س���ببا آخر لالمتناع عن 

التصويت.  صحي���ح أن المواق���ف المعبر عنها في 

اس���تطالعات الرأي الع���ام ال تنطوي عل���ى ما يفيد 

ب���أن الجمهور اإلس���رائيلي فقد الثقة بالسياس���ة 

كعملي���ة للتغيير، ولكن، مع ذلك، هناك ما يش���ير 

إلى أن الجمهور فقد الثقة بالالعبين السياس���يين 

وبقدرته���م عل���ى تقدي���م حلول مغرية لمش���اكل 

الجمهور.  وقد أظهرت نتائج أحد االس���تطالعات أن 

ثلث اليهود المس���تنكفين عن التصويت يشعرون 

بأنه ال يوجد بدي���ل مالئم يمكن لهم التصويت له. 

باإلضافة إلى ذلك فإن شخصية المتنافسين باتت، 

في منظومة أحزاب سنوات األلفين، أكثر أهمية من 

أيديولوجيا وبرامج المرشحين واألحزاب التي تقف 

وراءهم.  

ويتضح أن أقلي���ة فقط في المجتمع اإلس���رائيلي 

ما زال���ت ذات هوية حزبية، أو مؤي���دة لحزب معين. 

ومما ال ش���ك فيه أن مواقف الجمهور تعكس الواقع 

السياس���ي.  فاألحزاب في إس���رائيل ل���م تعد توحد 

أعضاءها على أس���اس مفاهي���م أيديولوجية صلبة، 

وإنما أضحت أساس���ا، أو إطارا، مؤقتا ل� »متس���لقين« 

سياس���يين ليس���ت لديهم مواقف وهوي���ة حزبية 

واضحة.  وليس���ت صدفة أن األح���زاب تحولت بمرور 

الس���نوات إلى مؤسس���ات تحظى بأقل مس���توى من 

التقدير في السياسة اإلسرائيلية.  

وفي ظ���ل هذا الواقع، الذي يق���وم على نظام حكم 

برلماني وتصويت لألحزاب )وليس ألش���خاص(، فإن 

انعدام الثقة باألحزاب وغياب الهوية الحزبية يمكن 

لهما بالتأكيد تشجيع عدم التصويت في االنتخابات. 

ويول���د التضاف���ر بين سياس���يين ب���ال أيديولوجيا 

ومواطنين بال هوية حزبية طريقا مس���دودة تش���كل 

أحد العوامل الرئيسة لعدم التصويت. 

إسرائيل: انتخابات تعيد انتاج الالستقرار.
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

تتوجس إس���رائيل من إع���الن اإلدارة األميركية، في الس���نوات 

األخيرة، عن نيتها بتبني سياس���ة »إعادة التوازن« نحو آسيا، التي 

تم التعبير عنها من خالل سلس���لة مبادرات عسكرية واقتصادية 

وتجاري���ة ودبلوماس���ية. وأق���ر الرئي���س األميركي، ب���اراك أوباما، 

ومسؤولون رفيعو المستوى في إدارته، أن الواليات المتحدة تسعى 

إلى لعب دور قيادي في آس���يا في الس���نوات المقبل���ة. والتخوف 

اإلسرائيلي في هذا السياق هو من أن تشكل هذه الخطوات نهاية 

للعهد األميركي في الشرق األوسط وتأثير ذلك على إسرائيل.

ورأى الباح���ث ف���ي »معهد أبحاث األمن القوم���ي« في جامعة تل 

ش���ر مؤخرا في نشرة دورية 
ُ
أبيب، يوئيل غوجانس���كي، في مقال ن

يصدرها المعه���د، أن »اإلعالن عن نقل مركز ثقل االس���تراتيجية 

األميركية إلى ش���رق آسيا هو أمر وارد، وقد تم استعراض تفاصيل 

المنطق ال���ذي يقف من ورائه في االس���تراتيجيا األمنية للواليات 

ش���رت في كانون الثاني الفائت. ومجمل المبادرات 
ُ
المتحدة التي ن

والتصريحات من جانب اإلدارة األميركية بشأن توجيه الموارد نحو 

الش���رق على حساب مناطق أخرى ليس جديدا، ورغم ذلك فإنه يبرر 

البحث في مدى تأثيره على الش���رق األوس���ط، وهي المنطقة التي 

يتم اختبار مكانة الواليات المتحدة فيها«. 

وأشار غوجانس���كي إلى األس���باب التي تدفع الواليات المتحدة 

إلى توجيه اهتمامها إلى منطقة أخرى في العالم، وهي »اس���تمرار 

تقدم إيران باتجاه سالح نووي، تراجع التأثير األميركي في العراق، 

صعوبة التأثير على األحداث في س���ورية، التشكيك في مصداقية 

الوالي���ات المتحدة بين األنظمة الملكي���ة في العالم العربي، عالمة 

االس���تفهام على مس���تقبل عالقاتها مع مصر وفتور العالقات مع 

إس���رائيل، التي تعبر بنظر مراقبي���ن معينين عن صعوبة متزايدة 

تواجهه���ا الواليات المتحدة من أجل دفع غاياتها السياس���ية في 

هذا الحيز، وتشكل بنظر مراقبين آخرين مؤشرات على أن هذه دولة 

عظمى في طريقها لالنسحاب من المنطقة«.

رغ���م ذلك فإن غوجانس���كي اعتبر أن »حاج���ة الواليات المتحدة 

إل���ى رصد موارد واالهتمام بمناطق أخرى، في ظل أحوال اضطرارية 

اقتصادية داخلية وصعوبات تواجهها في تطبيق سياس���تها في 

المنطقة، ال تدل بالضرورة على ’التخلي’ عن الش���رق األوس���ط. بل 

على العكس، فعلى ضوء مجموعة من الشروط األساسية والمصالح 

األميركية المركزية، والتي لكل واح���دة منها تأثير على اعتبارات 

الوالي���ات المتح���دة وكل واحد منه���ا يتطلب متابع���ة متواصلة 

وجهوزي���ة أميركية للتدخل وقت الحاجة، فإنه يتوقع أن تس���تمر 

الواليات المتحدة في لعب دور مركزي في أمن المنطقة«. 

أنظار أميركا تتجه نحو الشرق
بين األمور التي اس���تند إليها غوجانس���كي ف���ي تحليله، كانت 

تصريحات أطلقها متحدثون باس���م اإلدارة األميركية، عشية زيارة 

أوباما إلى أستراليا في تشرين الثاني من العام 2011، بشأن تحويل 

»المحور المركزي« لالس���تراتيجيا األميركية من المراكز الس���ابقة 

إلى »تحديات القرن الواحد والعشرين« في آسيا والمحيط الهادئ. 

وكان وزي���ر الدفاع األميركي الس���ابق، ليون بانيت���ا، قد صرح بأنه 

حتى نهاية العقد الحالي، س���يتم نش���ر القس���م األكبر من القوة 

البحري���ة األميركية في المحيط الهادئ به���دف إحداث توازن مع 

القوة المتعاظمة للصين. كذلك تطرقت وزيرة الخارجية األميركية 

الس���ابقة، هي���الري كلينتون، إل���ى الحاجة ألن تس���تثمر الواليات 

المتح���دة اهتماماتها ف���ي النواحي االقتصادية والدبلوماس���ية 

واالس���تراتيجية وغيرها، في جنوب ش���رق آسيا، مش���ددة على أن 

العقد المقبل سيكون »عقدا آسيويا«. 

وأش���ار الباحث إلى أن الواليات المتح���دة بدأت في توجيه قوات 

وبناء قدرات وتطوير شراكات سابقة وبناء شراكات جديدة، بهدف 

طمأن���ة حليفاتها وصديقاتها بأنها لن تتخل���ى عنها لصالح قوة 

الصين المتعاظمة. وفي الوقت ذاته، تعمل الواليات المتحدة على 

منع انجرار حليفاتها إلى مواجهة عس���كرية مع الصين، التي هي 

شريكة اقتصادية مع هذه الدول. 

رغم ذلك، اعتبر غوجانسكي أن هناك شروطا من شأنها أن تصعد 

التوتر في العالقات األميركية – الصينية، وعلى رأس���ها سياس���ة 

األخيرة في المنطقة المحيطة بها، مثل النزاعات اإلقليمية في بحر 

الصين الجنوبي. 

ولفت غوجانسكي إلى نقطة هامة، وهي أن التخوف من أن يتحول 

الشرق األوسط إلى منطقة أقل أهمية لألمن القومي األميركي، مرده 

إلى أن الواليات المتحدة وكندا تس���عيان إلى االعتماد على مصادر 

طاقة محلية وإمكانية اس���تغناء واش���نطن عن تعلقها بالنفط في 

الشرق األوس���ط »وانخفاض مزعوم في مستوى التهديد من جانب 

تنظيم القاعدة«، واالدعاء بأن من االفضل توجيه االهتمام والموارد 

األميركية لمواجهة التحدي األهم في آسيا. 

والجدير بالذكر في هذا الس���ياق، أن الزيارة األولى التي قام بها 

أوبام���ا بعد انتخابه لوالية رئاس���ية ثانية، كانت إلى جنوب ش���رق 

آسيا. ورأى غوجانسكي أن الهدف من ذلك هو التأكيد على أهمية 

»التوجه ش���رقا« التي أعلن عنها، ومن أجل التلميح إلى أن العالقات 

االقتصادي���ة واألمني���ة في ه���ذه المنطقة هي مس���ألة مصيرية 

بالنس���بة للواليات المتحدة. ولم يس���تبعد الباح���ث أن تكون غاية 

هذه الزيارة التلميح إلى أن اهتمام اإلدارة األميركية وانش���غالها 

في الس���نوات األربع المقبلة س���يكون في هذه المنطقة، وأن ينقل 

لإلدارة المقبلة إرثا كهذا، على ضوء الصعوبات في تنفيذ السياسة 

األميركية في مناطق أخرى.

رغم ذلك، اعتبر غوجانس���كي أن »االعتبارات البعيدة المدى ]المتعلقة 

بشرق آسيا[ تأجلت أحيانا على ضوء نشوء أزمات قصيرة األمد في مناطق 

أخرى، مثل الش���رق األوس���ط، األمر الذي يعزز االدعاء بأنه، على االقل في 

المدى القريب، لن يتقلص التدخل األميركي في الشرق األوسط«. 

فلسطين، إسرائيل، إيران و«الربيع العربي«
رأى غوجانسكي أن انحراف أنظار الواليات المتحدة عن الشرق األوسط 

بدأ خ���الل والية أوباما األولى، وتم التعبير عن���ه من خالل تراجع ضلوع 

الواليات المتحدة في دفع عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، 

وصعوبة وقف البرنامج النووي اإليراني، وس���حب الجيش األميركي من 

العراق وافغانس���تان، وعدم التدخل بش���كل فعال وقيادي في أحداث 

الثورة الليبية، وعدم التدخل الفعال في األزمة السورية.

واعتبر الباحث أن »نتيجة هذه الخطوات والتطورات هي أن حلفاء 

الواليات المتح���دة وأعداءها على حد س���واء، يخططون، وبعضهم 

يتصرفون، كأن الحديث بات يدور عن شرق أوسط ما بعد أميركي«. 

وأض���اف أن »موجة الثورات في العالم العربي س���ّرعت عملية أفول 

التأثير األميركي في الشرق األوسط، ألنها أدت إلى سقوط حكام كانوا 

حلفاء مع الواليات المتحدة، لكنها أدت أيضا إلى تزعزع العالقات مع 

األنظمة التي ما زال���ت قائمة. كما أن هناك صعودا ألنظمة جديدة ال 

تعد ب� ’شهر عسل’ في العالقات مع الواليات المتحدة«.

وفيما يتعلق بعملية الس���الم، أش���ار غوجانس���كي إلى أنه بعد 

انتخاب���ه لواليته األولى، عّي���ن أوباما مبعوثه الخاص إلى الش���رق 

األوس���ط، جورج ميتشل، بعد 48 س���اعة من تنصيبه. لكن محاوالت 

أميركا لدفع العملية السياس���ية باتجاه حل الصراع لم ينتج عنها 

ش���يء. واعتبر الباحث أن أوباما في واليته الثانية، وفيما هو متحرر 

من اعتبارات انتخابية، فإن الضغوط على إس���رائيل س���تكون أكبر. 

لكن ثبت خالل زيارة أوباما إلسرائيل، قبل أسبوعين، أنه ال يتوقع أن 

تتم ممارس���ة ضغوط جدية على إسرائيل للتقدم في المفاوضات 

مع الفلسطينيين. 

ولفت، في س���ياق العالق���ات األميركية - اإلس���رائيلية، إلى أنه 

تتعالى أص���وات في الواليات المتحدة في الفترة األخيرة تقول إن 

إسرائيل لم تعد كنزا بالنسبة للواليات المتحدة وإنما أصبحت عبئا 

عليها. لكن رغم ذلك، ما زالت إس���رائيل الحليف األساس للواليات 

المتحدة في الشرق األوسط، وقد برز هذا بوضوح خالل زيارة أوباما.

وختم غوجانسكي مقاله بأن »اإلدارة األميركية تبث إلى المنطقة 

رس���الة مفادها أنها ليس���ت على رأس اهتماماته���ا، مثلما كانت 

الحال في الماضي. وحقيقة أن التغيير المتوقع في سلم األولويات 

األميركي سيمتد على مدار عقد تخفف من لسعته، لكن على الرغم 

م���ن ذلك ال ينبغي تجاهل أن الحديث يدور على تغيير درامي، وقد 

تكون له عواقب في المدى البعيد على إسرائيل أيضا، التي تشكل 

الواليات المتحدة سندا أساسيا لها«.

نهاية العصر األميركي في الشرق األوسط؟

توجس إسرائيلي من توجيه اهتمام وموارد أميركية نحو شرق آسيا!

تمر على الوالي���ات المتحدة تغي���رات ديمغرافية واجتماعية، 

ي���رى باحث���ون إس���رائيليون أنها س���تؤثر على دع���م الجمهور 

األميرك���ي إلس���رائيل. وبي���ن ه���ذه التغي���رات، االخت���الف بين 

مواقف مؤي���دي الحزبين األميركيين األساس���يين، الديمقراطي 

والجمه���وري، واختالف التوجهات بين األجي���ال وتراجع التدين، 

وارتفاع عدد األميركيين من أصل التيني، أو ما يسمى بالالتينيين 

– األميركيين، إضافة إلى تغيرات في مواقف اليهود األميركيين. 

في هذا الس���ياق، أشار الباحثان إيفان ألترمان وكاميرون براون، 

في مقال نش���راه ف���ي دورية صادرة ع���ن »معهد أبح���اث األمن 

القوم���ي« في جامعة ت���ل أبيب، مؤخرا، إلى مؤش���رين يدالن على 

وجود »تغيرات اجتماعية وديمغرافية جوهرية تمر على الواليات 

المتح���دة«. المؤش���ر األول يتعل���ق بالبرنامج السياس���ي للحزب 

الديمقراطي، الذي غابت عن مس���ودته األولية، في مؤتمره العام 

الذي عقد في أيل���ول الماضي، جملة تقليدي���ة تقول إن القدس 

بش���طريها الغربي والش���رقي »كانت وما زالت عاصمة إسرائيل«. 

واحتج نشطاء الحزب المؤيدون إلسرائيل على غياب هذه الجملة، 

لكن الباحثان لفتا إلى أن صوت صراخ أعضاء المؤتمر بعدم شمل 

هذه الجمل���ة في برنامج الحزب كان أعلى من صوت المحتجين، ما 

جعل رئيس الجلسة في المؤتمر يشكك في إمكانية إعادة شمل 

هذه الجملة ف���ي البرنامج، ألن تغييره يحت���اج إلى تأييد أغلبية 

ثلثي أعضاء المؤتمر. 

المؤش���ر الثاني، وفقا أللترمان وبراون، هو أن فوز الرئيس باراك 

أوباما في انتخابات الرئاس���ة األميركية، التي جرت في تش���رين 

الثاني الماضي، بوالية ثانية لم يكن مضمونا في بداية المعركة 

االنتخابية، استنادا إلى تدني مستوى رضا الجمهور من سياسته، 

وبس���بب األزمة االقتصادية ومعارضة أغلبية الجمهور األميركي 

لإلصالح الذي دفعه أوباما في مجال التأمين الصحي.

ورأى الباحثان أن التح���والت الثالثة األولى، االختالفات الحزبية 

واالختالف بين مواقف األجي���ال وتراجع التدين، يتوقع أن تؤدي 

إلى تراج���ع تأييد الجمهور األميركي إلس���رائيل في الس���نوات 

المقبلة. 

وم���ن الجهة األخرى، ف���إن زيادة عدد الالتينيي���ن األميركيين، 

وخاصة مش���اركتهم في االنتخابات، من ش���أنه أن يعزز التأييد 

إلس���رائيل. إضافة إلى ذلك فإن طبيعة اليهود األميركيين آخذة 

بالتغي���ر وتض���ع تحديا أمام إس���رائيل ومؤيديها ف���ي الواليات 

المتحدة. 

االختالفات الحزبية  وتأييد إسرائيل
أش���ار الباحث���ان إلى أنه في الماضي لم تك���ن هناك عالقة بين 

التأيي���د ألحد الحزبين الرئيس���يين في الوالي���ات المتحدة وبين 

التوجه إلى إس���رائيل. لكن هذا الوضع تغير اآلن. فخالل العدوان 

اإلس���رائيلي األخير على غزة، عملية »عمود السحاب« العسكرية، 

في تش���رين الثاني الماضي، أظهر استطالع للرأي العام أن %80 

من مؤيدي الحزب الجمهوري عبروا عن تأييدهم إلسرائيل، مقابل 

51% من مؤيدي الحزب الديمقراط���ي. وكان الفرق أكبر عندما تم 

تقسيم المستطلعين بين محافظين وليبراليين، إذ تبين أن %77 

من المحافظين أيدوا إسرائيل، وفقط 6% عارضوها. أما بين الذين 

وصفوا أنفسهم ليبراليين، فقد عبر 37% عن تأييدهم إلسرائيل 

وعارضها %27. 

وتبين م���ن تحلي���ل االس���تطالع أن المؤيدين الش���بان للحزب 

الديمقراطي يؤيدون إس���رائيل أقل من المؤيدين الشبان للحزب 

الجمه���وري. كذلك فإن مؤيدي الح���زب الديمقراطي الذين ليس 

لديه���م انتماء ديني يؤيدون إس���رائيل أقل م���ن نظرائهم في 

الحزب الجمه���وري. وهذا يعني أن المعارض���ة في مؤتمر الحزب 

الديمقراطي، لش���مل جمل���ة أن القدس »كانت وم���ا زالت عاصمة 

إسرائيل«، كان لها تعبير وصدى بين مؤيدي الحزب الديمقراطي 

في االستطالع. 

كم���ا أن المش���اركين في االس���تطالع، الذي وصفوا أنفس���هم 

بأنهم مس���تقلون يؤيدون الديمقراطيين، أيدوا إسرائيل بشكل 

أق���ل من الديمقراطيين، وأقل بكثير من الذين وصفوا أنفس���هم 

بأنهم مس���تقلون يؤي���دون الجمهوريين. وه���ذه النتائج تبقى 

على حالها عندما ال يتم أخذ مس���توى الدخ���ل والتعليم والعرق 

والدين بالحسبان. كذلك تبرز معارضة بين مؤيدي الديمقراطيين 

لما وصفوه بأنه دعم »زائد« إلس���رائيل. وخلص الباحثان في هذا 

الس���ياق إلى أنه »مهما كانت األسباب، فإن النتيجة واضحة وهي 

أن االختالف الحزبي موجود ومؤكد، وحتى أنه يتسع«. 

الفجوة بين األجيال
التوج���ه الثاني الب���ارز فيما يتعلق بتراج���ع تأييد األميركيين 

إلسرائيل يتعلق باختالف المواقف بين األجيال، أي بين الشبان، 

الذين يس���مون ب� »جي���ل األلفي���ة الثالثة« وهم الذي���ن تتراوح 

أعمارهم ما بين 18 و30 عاما. 

وأش���ار ألترمان وبراون إلى أنه يتوقع أن يكون هذا الجيل »أكثر 

انتقادا تجاه إسرائيل قياسا باألجيال السابقة، وخاصة بالمقارنة 

م���ع جيل ال’بيبي بوم���رز’ ]مواليد األع���وام 1946 – 1964[ و’الجيل 

الصامت’ ]مواليد األعوام 1925 – 1945[، وباألساس مقارنة مع جيل 

الX ]بين جيلي »بيبي بومرز« و«جيل األلفية الثالثة«[«. 

وأض���اف الباحث���ان أن الفجوة في المواقف بي���ن »جيل األلفية 

الثالثة« واألجيال التي س���بقته ال عالقة لها باالنتماء السياسي، 

بي���ن التحلي���الت أن مس���تويات الدخل والتعلي���م والتدين 
ُ
إذ ت

والعرق ل���دى هؤالء الش���بان ال تؤثر على الموقف من إس���رائيل. 

فالديمقراطي���ون من »جي���ل األلفية الثالثة« يؤيدون إس���رائيل 

بش���كل أقل من الديمقراطيين من جيل »بيبي بومرز«، واالختالف 

نفسه قائم بين هذين الجيلين في الحزب الجمهوري أيضا.

وتبين أن���ه لدى التطرق إل���ى االنتماء الدين���ي، فإن االختالف 

بين األجيال أش���د بش���كل كبير بين البروتس���تانت، لكن التأييد 

إلس���رائيل تأثر أقل بالفج���وة بين األجيال ل���دى الذين يعرفون 

أنفسهم كمسيحيين »ولدوا من جديد«. 

وأش���ار الباحثان إلى تفس���يرين محتملين له���ذه المعطيات: 

إم���ا أنه طرأ تغير على الرأي العام، وإما أن األجيال الش���ابة تميل 

بطبيعتها إلى تأييد إسرائيل بش���كل أقل، لكن تأييدها يتزايد 

عندما تصبح أكبر سنا. 

ولفت الباحثان إلى اس���تطالعين اشتركت في إجرائهما شبكة 

»س���ي. بي. إس« التلفزيوني���ة وصحيفة »نيوي���ورك تايمز«، في 

تش���رين األول من العام 1997 ونيس���ان الع���ام 1978. وتبين من 

هذين االس���تطالعين أن االخت���الف بين األجيال ف���ي حينه كان 

عكس���يا عما هو عليه اليوم، أي أن المتقاعدين، أبناء سن 65 عاما 

فما فوق، أيدوا إس���رائيل بشكل أقل، بينما أبناء سن 18 – 29 عاما 

عبروا عن تأييد أكبر إلسرائيل. 

ورأى الباحثان أن هذه النتائج تدل على أن التفس���ير األول هو 

التفس���ير الصحيح، أي أن »األجيال المختلف���ة تميل إلى تطوير 

وجه���ات نظر تجاه إس���رائيل، وهي التي توج���ه مواقفهم طوال 

حياتهم. وبناء على ذلك، فإن مواقف ’جيل األلفية الثالثة’، األقل 

تأييدا إلس���رائيل نسبيا، ال يتوقع أن تتبدد مع مرور الوقت، تماما 

مثلما بقيت مواقف الجيل األكبر سنا صلبة في تأييدها إلسرائيل 

طوال ال� 35 عاما األخيرة«. 

تراجع التدين
تعتبر الواليات المتحدة بلدا متدينا، على األقل قياس���ا بأوروبا 

»الكاف���رة«. إال أن الواقع األميركي أكثر تعقي���دا. ووفقا أللترمان 

وبراون فإن »مس���توى التدين في الواليات المتحدة تراجع بنسب 

كبيرة، تؤثر على التأييد األميركي إلسرائيل«. 

ومن هنا انتق���ل الباحثان إلى تحليل التغي���رات الديمغرافية 

الحاصلة في الواليات المتحدة.

فقد انخفضت نسبة السكان البروتستانت البيض، التي شكلت 

على مدار مئات الس���نين الماضية العمود الفق���ري الديمغرافي 

واالجتماعي للواليات المتحدة، من 39% في العام 2007 إلى %34 

في العام 2012. وفي هذه الفترة، ارتفعت بشكل حاد نسبة الذين 

يس���مون أنفس���هم أنهم »بدون دين«، أي الذي���ن ال ينتمون إلى 

أي���ة ديانة، من 3ر15% إلى 6ر19%. وبحس���ب الباحثين، فإن »هذا 

التطور نابع بش���كل أقل من أميركيين تخلوا عن الدين، وبش���كل 

أكبر من التغير بين األجيال، الذي يرى فيه الجيل الش���اب نفسه 

أنه ليس منتميا ألية ديانة ويحتل مكان األميركيين األكبر س���نا 

ولديه���م إيمان ديني. وفعال، عندما يت���م التدقيق في معطيات 

االس���تطالعات، فإن الذين ’بدون دين’ هم بش���كل ملحوظ األكثر 

ش���بابا في أية مجموعة دينية. وباإلم���كان التوقع أن هذا التوجه 

سيتزايد في األجيال المقبلة«.

وكت���ب ألترمان وبراون أن »هذا التغيير الديمغرافي هو س���بب 

لقلق إس���رائيلي، أو على األقل س���بب محتمل لحدوث تغيير في 

لت 
ّ

االس���تراتيجيا الت���ي انتهج���ت في العق���ود األخي���رة، وفض

المس���يحيين الجدد. ويتوق���ع أن يكون البروتس���تانت مؤيدين 

إلس���رائيل أكثر من األميركي المتوس���ط، بينم���ا يتوقع أن يكون 

المس���يحيون الذين ’ولدوا من جديد’ مؤيدين كبار ]إلس���رائيل[. 

ومن جهة أخرى، فقد وجدنا أن احتمال أن يؤيد الذين ’بدون دين’ 

إسرائيل أقل ب� 23% قياسا بالبروتستانت، واحتمال أن يقولوا أن 

الواليات المتحدة ’تدعم أكثر مما ينبغي’ إسرائيل أكبر ب� 5ر%19 

من البروتستانت. وبين الذين ’بدون دين’، فإن الملحدين يعبرون 

عن التأيي���د األضعف إلس���رائيل، واالحتمال ه���و أن 42% منهم 

سيجيبون ’ال أؤيد’، ويليهم األغنوستيون ]نسبة إلى األغنوستية 

أو الالأدري���ة[، الذي���ن 25% منهم ال يؤيدون إس���رائيل، ويليهم 

أولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يفتقرون ألي انتماء ديني، 

والذين 15% منهم ال يؤيدون إسرائيل«. 

وأض���اف الباحث���ان أن »العملي���ة الديمغرافي���ة المتمثلة في 

االبتع���اد عن البروتس���تانتية واالقتراب من طبق���ة الذين ’بدون 

دين’، قد تؤدي مع مرور الزمن إلى ضعف التأييد إلس���رائيل. ألن 

الذين ’بدون دين’ هم المجموعة الدينية األكثر سرعة في التزايد 

في الواليات المتحدة، وفي ضوء حقيقة أنهم يش���كلون 27% من 

الديمقراطيين، على إس���رائيل ومؤيديها أن يدرسوا كيفية بناء 

جسور معهم«.

الالتينيون األميركيون
لفت���ت مجموع���ة الالتينيي���ن األميركيين، الذي���ن هاجروا من 

المكسيك باألساس وبصورة غير ش���رعية خالل العقود الماضي، 

االنتب���اه أكث���ر م���ن أي مجموع���ة أخرى ف���ي س���ياق التحوالت 

الديمغرافي���ة، إذ يق���در عددهم بح���وال 52 مليون نس���مة في 

الواليات المتحدة، و51% منهم ولدوا خارجها. ويشار إلى أنه يتم 

منح الجنسية األميركية لكل من يولد في الواليات المتحدة، حتى 

لو هاجر الوالدان إليها بصورة غير شرعية. 

وأش���ار الباحث���ان إلى أنه ف���ي كل عام يبل���غ 800 ألف التيني 

أميركي سن 18 عاما، ويتوقع أن يشكلوا 40% من الزيادة في عدد 

الناخبين. ورغم أن نسبة المشاركين في االنتخابات من هذه الفئة 

الس���كانية متدنية، قياس���ا بالمواطنين البيض )66%( والس���ود 

)55%(، إال أن التوقع���ات ه���ي أن يكون لديه���م تأثير كبير على 

االنتخابات األميركية في المس���تقبل القري���ب. ووفقا للمعطيات 

فإن 3ر4 مليون التيني أميركي شارك في انتخابات الرئاسة العام 

1992، عندما فاز بيل كلينتون، وفي انتخابات العام 2000 ش���ارك 

قرابة 6 ماليين منهم عندما فاز جورج بوش االبن بالرئاسة، ووصل 

عدد الالتينيين األميركيين الذين ش���اركوا ف���ي انتخابات العام 

2012، التي فاز فيها باراك أوباما بوالية رئاس���ية ثانية، إلى 5ر12 

مليون من أصل التيني.

وأك���د ألترمان وب���راون أن »االرتفاع ف���ي ع���دد، وبالتالي قوة، 

الالتينيي���ن األميركيين لم يغب عن أنظ���ار اليهود األميركيين، 

الذين يبدون يقظ���ة دائما حيال توجهات وتحوالت من ش���أنها 

أن تغير التوجه إلى اليهود بش���كل عام وإسرائيل بشكل خاص«. 

وكان رد الفع���ل اليه���ودي في الوالي���ات المتحدة حي���ال النمو 

الطبيعي بي���ن الالتينيي���ن األميركيين، المبادرة إلى تأس���يس 

هيئات خاصة للتق���رب منهم. كذلك ب���ادرت منظمات يهودية 

محلية إلى إقامة عالقات مع الالتينيي���ن األميركيين. ويتوقع أن 

يتزايد عدد المنظمات والهيئ���ات اليهودية مع هيئات التينية 

أميركية كلما ازداد عدد المجموعة األخيرة. 

وتوقع الباحثان أن »يعبر الحضور والقوة االنتخابية المتصاعدة 

لالتينيي���ن األميركيين عن توجه إيجابي بالنس���بة إلس���رائيل، 

وخاص���ة على ضوء تعاطفه���م الكبير، اليوم، م���ع الديمقراطيين 

وميلهم الواضح تجاههم. وبناء على ذلك، فإن هذه المجموعة قد 

تشكل عنصرا جديدا في التحالف المؤيد إلسرائيل في المستقبل 

بين أوساط المخلصين للحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة. 

وعلى إس���رائيل ومؤيديها االستمرار في العمل وبلورة تأييد هذا 

المجتم���ع، وكلما أبدت اهتماما متزايدا ف���ي المواضيع الخارجية 

تحصل على موطئ قدم أكبر فيه«.

التغيرات بين اليهود األميركيين
وص���ف الباحثان اليه���ودي األميركي العادي بأن���ه »في غالب 

األحيان يكون أش���كنازيا ومن الطبقة الوسطى العليا، ويسكن في 

الضواحي وينتمي إلى الكنيس المحلي التابع للتيار اإلصالحي أو 

المحافظ ]وليس األرثوذكسي الذي تنتمي إليه الغالبية العظمى 

من اليهود في إس���رائيل[، ويرس���ل أوالده للتعل���م هناك بعض 

تعاليم اليهودية والقليل من اللغة العبرية بعد دوام المدرس���ة. 

وبالطبع فإنه يح���ول بإخالص دعمه، وماله، إل���ى ’حملة الطوارئ’ 

األخي���رة من أجل إس���رائيل. وه���ؤالء هم اليه���ود الذين يمألون 

القاعة عندما تصل النخب اإلسرائيلية من أجل إلقاء خطابات أمام 

الجالية المحلية...«.

لكن الباحثين يش���يران إل���ى أن عدد اليه���ود األميركيين في 

انخف���اض ملحوظ ومتواصل. وقد أثبت ذل���ك الخبير الديمغرافي 

س���تيفن كوهين وزمالؤه في تقرير حول اليه���ود في نيويورك، 

ص���در في تم���وز الماضي. وتبين م���ن هذا التقري���ر، ومن تقارير 

مش���ابهة صدرت ف���ي األعوام الماضي���ة، أنه »من جه���ة، يوجد 

استمرار في االنصهار ]في المجتمع غير اليهودي الذي يعيشون 

فيه[ ونسب والدة منخفضة بين اليهود غير األرثوذكس، وعلى ما 

يبدو أن هذا مواز لتراجع التدين العام في الواليات المتحدة. ومن 

الجهة األخرى، فإن نسب الوالدة مرتفعة بين اليهود األرثوذكس، 

وخاصة الحريديم«.

وأضاف���ا أن »الحديث يدور على ظاهرة ب���دأت تؤثر من الناحية 

الديمغرافي���ة. وعموم���ا، فإن ه���ذه التحوالت أفرغت م���ا كان لّب 

اليهودية األميركية من مضمونها، أي أن اليهودي الذي يس���كن 

ف���ي الضواحي يك���ون مرتبطا بالدي���ن وليس أرثوذكس���يا. وقد 

انخفضت نسبة العائالت اليهودية التي تنتمي للتيار اإلصالحي 

أو المحاف���ظ في منطق���ة نيويورك من 70% في الع���ام 1991 إلى 

42% ف���ي الع���ام 2011. وف���ي المقاب���ل ارتفعت نس���بة العائالت 

األرثوذكس���ية في المنطقة نفسها والفترة نفسها من 13% إلى 

20%، كما ارتفعت نسبة اليهود الذين يعرفون انتماءهم الديني 

ك� ’آخر’، وهو التعريف الموازي للذين يصفون أنفس���هم بأنهم 

’بدون دين’، من 15% إلى %37«.

وأكد ألترمان وب���راون أن »الوجه المتغي���ر لليهود األميركيين 

هو أمر مصيري للعالقات اإلس���رائيلية – األميركية في الس���ياق 

الواسع، ألن فئة اليهود األميركيين اآلخذة باالختفاء هي بالضبط 

تلك التي كان���ت رأس الحربة في الجهود م���ن أجل تحقيق دعم 

إلس���رائيل لدى الجمهور األميركي وممثليه السياسيين. ومثال 

عل���ى ذلك، المجه���ود الكبير ال���ذي بذلته منظمة إيب���اك ]لجنة 

الش���ؤون العامة األميركية اإلس���رائيلية، والتي تشكل أكبر لوبي 

يه���ودي في الواليات المتحدة[، من أجل تنوع المعس���كر المؤيد 

إلس���رائيل من الناحيتين العرقية والديني���ة، لكن رغم ذلك، فإن 

مجلس إدارته���ا وطاقمه���ا والمتبرعين ما زالوا م���ن اليهود. وال 

ينبغي النظر إلى ذلك على أنه فش���ل، بل على العكس، فإسرائيل 

والحركة الصهيوني���ة عملتا دائما على تنمي���ة عالقة خاصة مع 

يهود الش���تات، ولذلك فإن���ه طبيعّي أن يق���ود اليهود الجهود 

السياس���ية المؤيدة إلس���رائيل، حتى لو انضم آخ���رون إلى هذا 

المجهود«.

رغم ذلك، أش���ار الباحثان إلى أن »التغيرات الديمغرافية داخل 

يهود الواليات المتح���دة يتوقع أن تؤثر على المنظمات المؤيدة 

إلس���رائيل، وفي أعقاب ذلك فإنها س���تؤثر عل���ى قاعدة التأييد 

إلس���رائيل في ال���رأي العام األميرك���ي. ومثال عل���ى ذلك، هو أن 

يه���ودا أرثوذكس، الذين يعبر الكثي���رون منهم عن عالقة قوية 

مع إس���رائيل، س���وف يتولون مناصب قيادية أكثر، وهذه عملية 

بدأت بين أرثوذكس عصريين. والحريديم الليتوانيون هم مخزون 

محتم���ل آخر للقياديين، خاصة على ض���وء عالقاتهم القوية جدا 

مع إس���رائيل، ونس���بة الوالدة المرتفعة لديهم، ومستوى الدخل 

والتعليم المرتفع جدا«.

لك����ن الباحثين أش����ارا إل����ى أنه رغ����م تزايد ضل����وع اليهود 

األرثوذك����س، فإن »هذا األمر يطرح عدة أس����ئلة. أولها وأهمها 

هو كيف س����تعمل في المس����تقبل قوى مؤيدة إلسرائيل بين 

التغّير المتزايد في صفوف القيادة المركزية ليهود الواليات 

المتحدة، التي ستحرص على المحافظة على الفرائض الدينية 

أكث����ر من الس����ابق، وبين التوج����ه العام لدى س����كان الواليات 

المتح����دة الذين يبتع����دون ع����ن االنتماء الدين����ي؟ فاليهود 

األرثوذكس صوتوا في العام 2012 بصورة جارفة لصالح ]مرشح 

الرئاس����ة الجمهوري[ ميت رومني، وأس����هموا في زيادة حجم 

الجمهوريين في ’الص����وت اليهودي’، الذي ارتفع من 22% إلى 

30%. وفي وضع كهذا، السؤال هو كيف ستواجه القيادة، التي 

تمي����ل إلى الجمهوريين، تحدي الحفاظ على الدعم إلس����رائيل 

بين الديمقراطيين؟«.

وخلص الباحثان في هذا الس���ياق إلى أن���ه »في المدى البعيد، 

يتوقع أن يؤدي االنخفاض في ع���دد اليهود الذين يتماثلون مع 

الدين ولكنهم ليس���وا أرثوذكس إلى تقليص القوة الديمغرافية 

لليه���ود األميركيي���ن الذين كان���وا ليبراليين بص���ورة تقليدية 

وتقييد احتماالت مجموعات مثل منظمة ’جي ستريت’ اليسارية. 

وباإلمكان التوقع أن يشكل اليهود األميركيون الليبراليون جسرا 

مع المجموعات الديمغرافية ف���ي أميركا المتغيرة، لكن المتوقع 

هو أن يكون جسرا متضعضعا أكثر من أي وقت مضى«.

باحثان إسرائيليان:

تحوالت في تأييد الجمهور األميركي إلسرائيل في أعقاب تغيرات ديمغرافية واجتماعية!

نتنياهو يلقي خطاًبا أمام مؤتمر »إيباك« األخير
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تغطيــة خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

خرج قادة أحزاب وكتل المعارضة، التي أفرزتها تركيبة حكومة 

بنيامي����ن نتنياه����و الجديدة، من اجتماعه����م األول، في يوم منح 

الثقة له����ذه الحكومة، بانطب����اع مفاده أن ه����ذه المعارضة أكثر 

تماس����كا م����ن المعارضة في الدورة الس����ابقة، لك����ن كل واحد من 

المجتمعي����ن يعرف أن هذه المعارض����ة على األغلب لن تبقى على 

حالها حتى نهاية الدورة البرلمانية بعد أربع سنوات، إذ أن كتلتي 

المتدينين المتزمتين الحريديم، »ش����اس« و«يه����دوت هتوراه«، 

س����تكونان معارضة قوية ملتزمة، خاصة في القضايا االقتصادية 

االجتماعي����ة، وكل ما يخص جمهورهما، ولكنهما تراهنان على أن 

نتنياهو سيحتاجهما في حكومته، حينما يتفكك ائتالفه الجديد، 

وهذا الرهان سيؤثر في مجاالت معينة على تماسك المعارضة.

وم����ن يتابع مالم����ح الميزانية العامة للعام الج����اري، التي يجري 

اإلع����داد إلقرارها، بما تش����مله م����ن تقليصات كبي����رة، خاصة في 

المخصص����ات االجتماعية ومخصصات األوالد التي تدفع للعائالت 

ع����ن كل ولد دون س����ن 18 عاما، وغيرها من االجراءات التقش����فية، 

يقت����رب أكثر إلى فرضي����ة أن نتنياهو كان يعرف مس����بقا أنه ما 

كان بإمكانه الذهاب في اتجاه ميزانية تقش����فية بهذا المستوى 

الح����اد، بائتالف يضم كتلتي الحريدي����م، إذ أن جمهور الحريديم 

يتلقى نس����بة عالية من المخصصات االجتماعية، وبش����كل خاص 

مخصص����ات األوالد، نظرا لكثرة ال����والدات بينهم، والتي تصل إلى 

معدل 7 والدات لألم الواحدة، مقابل معدل عام ال يتجاوز 8ر2 والدة 

لألم الواحدة.

وتق���ول هذه الفرضية أيضا إن نتنياهو يعرف تماما العقبات 

التي س���يواجهها مع ائتالفه الجديد في ن���واح مختلفة، أيضا 

في المجال السياس���ي واالس���تيطان وغيرهما، ولكن من ناحية 

نتنياهو، ذي العقلية االقتصادية الصقرية إلى اقصى الحدود، 

ف���إن األمر األكثر إلحاحا ه���و األوضاع االقتصادي���ة والميزانية 

العام���ة، إذ أن هدف نتنياه���و ليس تمرير ميزاني���ة للعامين 

الجاري والمقبل فحس���ب، وإنما إح���داث تغيير جدي وكبير في 

هيكلية الميزانية، ليعيدها تقريبا إلى ما كانت عليه بين 2003 

و2005، حينم���ا كان وزي���ر مالية في حكومة أريئيل ش���ارون، إذ 

كانت ميزانيات األعوام الثالثة تلك من أشد الميزانيات تقشفا، 

كونها ضرب���ت إلى أقصى الح���دود المخصص���ات االجتماعية، 

وقلص���ت الميزانيات التي كان���ت تتلقاها المجال���س البلدية 

والقروي���ة الفقي���رة، وكل رف���ع الحق في تل���ك المخصصات لم 

يعدها إلى ما كانت عليه قبل العام 2003.

وكما يبدو ففي حس����ابات نتنياهو أنه حينما سيدعو الحريديم 

لالنضمام إلى حكومته في تركيبة جديدة، س����تكون المفاوضات 

معه����م حول إعادة ج����زء مما تم تقليصه، وأي نتيجة س����يتوصل 

إليها ستكون أفضل مما لو دخل الحريديم إلى حكومته الحالية.

وسيس����عى نتنياهو في والية حكومت����ه الجديدة إلى عدم قطع 

كل الخيوط مع الحريديم، بالشكل الذي يريده رئيس حزب »يوجد 

مس����تقبل« وزير المالية يائير لبيد، فحتى في مسألة تجنيد شبان 

الحريديم في الجيش، يعرف نتنياهو أنه حتى لو تم اقرار القانون 

بسرعة وبالشكل الذي يدعو له لبيد، فإن التطبيق على أرض الواقع 

س����يكون أبعد مما سينص عليه القانون، اس����تنادا إلى فرضية أن 

الحريديم سيتصدون ميدانيا لهذا القانون، وستكون حالة امتناع 

واس����عة بينهم لالنصياع للقانون الجديد، وال نخاطر إذا ما توقعنا 

أن األمر س����يخلق حالة من الفوضى التي س����تربك المؤسس����تين 

السياسية والعسكرية في إسرائيل.

ومس����ألة التعامل المس����تقبلي مع الحريديم، ل����ن تتوقف عند 

تقلي����ص ميزاني����ات دع����م مؤسس����اتهم الديني����ة واالجتماعية 

والخدم����ة في الجيش، بل هناك قواني����ن ذات طابع علماني. وبعد 

أن تنهي حكومة نتنياهو مهمة الميزانية الجديدة، وإقرار قانون 

تجنيد الحريديم، س����تطرح الكتل العلمانية ملفات شهدتها كل 

ال����دورات البرلمانية ولم يتم حس����مها، ابتداء من مس����ألة اغالق 

المحال التجارية واألس����واق ومنع حركة عادية للمواصالت العامة 

أيام الس����بت، مرورا بقانون يسمح بإبرام عقود زواج مدنية، وحتى 

التوقيت الصيفي، الذي يس����عى الحريديم الشرقيون خاصة إلى 

تقليصه ألقص����ى الحدود، كذلك هناك مس����ألة »من هو يهودي« 

التي إن س����كتت لفترة فهي من ش����أنها أن تظه����ر في أي وقت، 

خاصة حينما يكون الحريديم خارج االئتالف.

وف����ي ائت����الف نتنياهو، عمليا، ثم����ة كتلتان تلوح����ان بمطالب 

العلمانيي����ن: الكتلة األكب����ر »يوجد مس����تقبل«، والثانية الحليفة 

مع حزب »الليكود«، »إس����رائيل بيتنا«. وس����تدخل هاتان الكتلتان 

في س����باق نحو هذه القضايا، أو أنهما س����تقفان أمام وضع محرج، 

فيم����ا إذا جاءت المبادرات من المعارضة، وبش����كل خاص من كتلة 

»ميرتس« اليسارية، التي قد تلوح بهذه المطالب، في حال شعرت 

أن كتلتي المعارضة من الحريديم ستخرقان تفاهمات المعارضة. 

إال أن نتنياه����و قد ال يمد اليد لكل تلك المب����ادرات، فبداية هو 

ال يريد الوص����ول إلى وضعية تفجير كلي م����ع جمهور الحريديم، 

وثانيا، أن هناك في كتلة »الليكود«، ولدى الش����ريك الثالث- كتلة 

»البيت اليهودي«- من سيعترضون على الذهاب بعيدا في علمنة 

القوانين اإلسرائيلية.

غضب الحريديم
سأل أحد الكتاب اإلس����رائيليين، في مقال له في موقع »واينت« 

االخباري التاب����ع لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، عن س����بب غضب 

كتلت����ي الحريديم من جلوس����هما ف����ي مقاع����د المعارضة، فكل 

انتخابات تؤدي إلى اخراج مجموعة من النواب والكتل إلى صفوف 

المعارض����ة، ولم يظهر مثل ذلك المش����هد ال����ذي رأيناه يوم منح 

الثقة لحكومة نتنياهو، إذ شرع نواب »يهدوت هتوراه« بمقاطعة 

الخطابات، وخرجوا من الجلس����ة حينما وق����ف رئيس كتلة »البيت 

اليه����ودي« نفتالي بيني����ت، ليلقي كلمته، وصرخ����وا »يهودي ال 

يطرد يهوديا«، في إش����ارة إلى رفض كتلة »يوجد مس����تقبل« ضم 

الحريديم للحكومة، وتواطؤ »البيت اليهودي« معها.

ومعال����م الغضب كانت بادية على كل ن����واب كتلتي الحريديم، 

وزعاماتهم الروحية، فمثال، س����معنا الشخصية البارزة في »شاس« 

النائب آريي����ه درعي، يقول إن »التاريخ لن يغف����ر لنتنياهو، وهو 

ال يس����تطيع أن يغس����ل يديه من الذن����ب«، وأكثر م����ن هذا، فإن 

نجل درعي، وفي صفحته على ش����بكة »الفيس����بوك« شّبه »البيت 

اليه����ودي« ب� »العماليق« الوارد ذكره����م في التوراة، والذين طلب 

الله من اليهود إبادتهم.

والح����رب الكالمية عل����ى خلفي����ات دينية كانت م����ن الحريديم 

وأيضا من تيار »المتدينين الصهاينة« المتمثل في كتلة »البيت 

اليه����ودي« وصلت إل����ى أقصى حدود التكفير، ولك����ن من بين كل 

ه����ؤالء، كان هناك تصريح ملف����ت جدا للنظر، م����ن وزير الداخلية 

الس����ابق إيلي يش����اي، وه����و أحد زعامات »ش����اس«، ول����م يتوقف 

الكثيرون عند ذلك التصريح، إذ قال: »إننا )أي شاس( سنؤيد اخالء 

بلدات«، بقصد اخالء مستوطنات صغيرة في الضفة الغربية، وهو 

تهديد موجه لكتلة »البيت اليهودي« التي ترتكز في قوتها على 

المستوطنين.

وهذا تصريح صدر عن يشاي، الذي اختار في السنوات األخيرة أن 

يتمس����ك بمواقف يمينية متشددة تغازل جمهور المستوطنين، 

وال يمك����ن اعتباره تصريحا عابرا، بل هو مؤش����ر إلى مدى تمس����ك 

الحريدي����م بالمواق����ف اليمينية المتش����ددة عن قناع����ة عميقة 

واس����تراتيجية، فه����ذا الجمهور الذي أبعد نفس����ه ع����ن القضايا 

السياس����ية الحارقة، وخاص����ة قضية الصراع، حت����ى العام 2000، 

أظهر تحوال س����ريعا في هذا المجال في سنوات األلفين في اتجاه 

اليمين المتشدد.

وغضب الحريدي����م نابع باألس����اس من اس����تبعادهم عن دائرة 

اتخاذ القرار في القضايا الملحة بالنسبة لهم، وعلى رأسها ضمان 

انس����يابية تحويل األموال لمؤسس����اتهم الديني����ة واالجتماعية، 

ومنع تقليص����ات كبيرة في ميزانيات يس����تفيد منها جمهورهم 

بش����كل كبير، مثل المخصص����ات االجتماعية، وبنف����س القدر من 

األهمي����ة، ضمان عدم إق����رار قانون جارف يفرض على ش����بانهم 

الخدمة في الجيش، فهذه ليس����ت قضية عادية، خاصة بالنس����بة 

للجمهور األكثر تش����ددا من بين الحريديم وهم »األش����كناز«، بل 

تتعلق بشرائعهم وطبيعية مجتمعهم.

وبالنس���بة للحريديم، وبش���كل خاص األش���كناز م���ن بينهم، 

وف���ي التفكير الداخل���ي غير المعلن، فإن االنخ���راط في الجيش 

اإلسرائيلي ينطوي على أمرين آخرين، عدا األمور الدينية، وهما: 

»الغ���رق في المش���روع الصهيوني«، وما يتبع ذل���ك من احتمال 

ح���دوث تحوالت في تفكيرهم العقائدي؛ وفي نفس المس���توى 

تقري���ب الحريدي���م أكثر إل���ى المجتمع العلماني، ما سيفس���ح 

المجال أكثر أمام األجيال الناش���ئة التي ولدت ونمت وتربت في 

مجتمعات مغلقة، للتفكير بش���كل آخر، ومعايشة عالم عصري، 

ما س���يزيد من حاالت التخلي عن المجتمع الحريدي، وهناك من 

يعتقد أن الحريديم سيش���هدون مستقبال حالة نزوح كبيرة في 

جمهورهم نحو مجتمع أقل تشددا من ناحية دينية، أو االنتقال 

كليا إلى العلمانية.

في األش����هر المقبلة سنشهد نش����اطا »مميزا« لنواب الحريديم، 

ف����ي معارضتهم لالئتالف الحاكم، ولكنهم لن يعتمدوا فقط على 

المعارضة داخ����ل البرلمان، بل س����يصعدون معارضتهم ميدانيا، 

خاصة في قضيت����ي التجنيد والميزاني����ات، وأيضا في حال أقدم 

االئتالف على اقرار قواني����ن ذات طابع علماني تلغي قوانين ذات 

طابع ديني قائمة.

ولكنهم هم أيضا لن يقطعوا كافة الخيوط مع نتنياهو ودائرته 

الضيقة، ألنهم يراهنون على العودة إلى الحكم، وفور أن يطلبهم 

إلى ذلك. ووفق الحسابات الحزبية القائمة، إذا كان أريئيل شارون 

قد اس����تغنى عن الحريدي����م على مدى والية حكومت����ه، من قرابة 

ثالث س����نوات، فإن نتنياهو ال يملك ما كان يملكه شارون، أوال، من 

مكانة سياسية بين الجمهور، وثانيا، وهذا مهم، أن كتلة الليكود 

وحدها في تلك الدورة كان لها ضعفا مقاعد الكتلة اليوم برئاسة 

نتنياهو.

بدء جدل فكري
في جانب آخر لهذه القضية، فإننا في الفترة المقبلة سنشهد 

تنامي���ا للج���دل الديني والفك���ري والعقائدي، بي���ن جمهوري 

الحريديم والتي���ار »الديني الصهيوني. وهذا الجدل، الذي كان 

هامش���يا إلى أقصى الح���دود، تفجر فجأة في إس���رائيل، إذ أن 

التي���ار الديني الصهيوني كما يبدو انضم إلى جمهور القلقين 

من التنامي الس���ريع لجمهور الحريديم، خوف���ا من احتمال أن 

يصبحوا غالبية مطلقة بين اليهود في إس���رائيل، أو أن يقاربوا 

األغلبي���ة، بعد ثالثة إلى أربع���ة عقود، ما س���يؤدي إلى تنامي 

قوتهم السياسية. 

وهذا القلق نابع أساًس����ا من الخوف على »المشروع الصهيوني«، 

كون الحريديم يناهضون الصهيونية.

لكن كما ذكرنا قبل عددين من »المشهد اإلسرائيلي«، فإن الجدل 

ما زال داخل جمه����ور التيار الديني الصهيوني، إذ ترتفع أصوات 

داخل هذا المعس����كر تطالب بعدم الصدام مع الحريديم، والفترة 

المقبلة فقط هي الكفيلة بأن توضح اتجاه هذا الصدام.

كتلتا الحريديم بين المعارضة
والمراهنة على العودة إلى الحكم!

*الكتلتان ستنشطان بقوة في صفوف المعارضة في المرحلة األولى ولكنهما 

مثل نتنياهو لن تقطعا كل حبال المودة *الكتلتان تراهنان على العودة إلى 

الحكم، بعد تأزم مفترض لألوضاع في ائتالف نتنياهو الجديد *بدء جدل فكري 

بين الحريديم والتيار الديني الصهيوني وجدل حول توقيت الصدام*

أي حريديم تريد إسرائيل؟
)*( تعريف: ننشر هنا الجزء الثاني واألخير من ورقة جديدة صادرة عن »معهد 

سياسات الشعب اليهودي« )التابع للوكالة اليهودية( وتتناول مسألة مستقبل 

المجتمــع الحريــدي )مجتمــع المتدينين المتزمتيــن اليهود(، وباألخص مســألة 

دمــج أبنائه في المجتمع اإلســرائيلي العــام، والتي تحتل منذ فتــرة حيزًا مهمًا 

في انشغاالت الزعامة السياسية في إسرائيل. وكنا نشرنا الجزء األول منها في 

العدد السابق. وقد ترجمها وأعدها للنشر سعيد عياش.

جمي���ع التحديات المعروضة في الجزء الس���ابق هي في الحقيقة تعبير عن 

مس���ألة جوهرية، يتعين على المجتمع اإلس���رائيلي أن يواجهها، وهي: بأي 

مجتمع حريدي معني المجتمع اإلسرائيلي )أو لنقل إنه مستعد ألن يحتمله(؟ 

نظريًا، وبش���كل مجرد، ثمة أرب���ع إمكانيات أو أربعة خيارات، من ش���أن أية 

سياسة مختلفة أن تسعى للوصول إليها:

1. مواجهة وفرض على الوسط الحريدي: بين قادة الحريديم هناك كثيرون 

يش���ككون بأن هدف إس���رائيل الحقيقي هو الدم���ج االجتماعي واالقتصادي 

والذي س���يؤدي في نهاي���ة األمر إلى ذوب���ان كامل للحريديم ف���ي المجتمع 

اإلس���رائيلي، بما يلغ���ي خصوصيتهم القطاعية التي تتضمن مس���توى من  

االنغالق أمام عادات وتقاليد المجتمع بأكمله.

أفضلي���ات هذا الخيار: إزال���ة التحدي الحريدي عن ج���دول األعمال اليومي، 

واستيعاب مجموعة سكانية جديدة ونوعية داخل »الجمهور« اإلسرائيلي. من 

وجهة نظر صهيونية- ليبرالية، فإن هذا المنهج من ش���أنه أن يعزز السيادة 

القومية لدولة إس���رائيل، والتي تآكلت بمرور األعوام بسبب تنازالت سياسية 

في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى.

العي���وب: إن نهجا كهذا صعب التنفيذ، ومن ش���أنه أن يق���ود إلى انغالق، 

وتط���رف، وزيادة حدة التحدي الحريدي. فالزيادة في عدد المصوتين لقائمة 

»يهدوت هت���وراه« الحريدية في االنتخابات األخيرة جاءت، إضافة ألس���باب 

أخرى، بسبب تجند شامل للمعسكر الحريدي ضد »القرار المرعب« المتمثل في 

تجنيد أبناء المدارس الدينية. إن سياس���ة حكومية تتسم بالمواجهة ستجر 

الحريديم إلى خطاب »ص���راع البقاء« )المتعودين عليه(، وس���تضر بعلميات 

االندماج عن طيب خاط���ر، والتي تجري على األرض. وإن نهجا يتضمن محاولة 

ا تحفظا أخالقيا في أوساط اإلسرائيليين 
ً

إكراه ثقافية من ش���أنه أن يثير أيض

غير الحريديم.

2. سياس���ة عزل المجتمع الحريدي: إن سياس���ة كهذه لن تحاول تغيير 

طاب���ع أو تقليص المجتم���ع الحريدي عددي���ًا، ولكنها تس���عى إلى إلغاء 

اآلث���ار »الضارة« لهذا القط���اع على باقي أجزاء المجتمع )سياس���ة يمكن 

تس���ميتها- بواسطة اس���تعارة أحد المفاهيم المستخدمة في السياسة 

الخارجية- »احتواء«(، أي تس���عى إلى إلغاء التس���ويات االقتصادية التي 

تحول الحريديم إلى عبء على اقتصاد إس���رائيل )سواء بسحب امتيازات 

أو بتحس���ين وضع التش���غيل(، ومن���ع التأثير الحريدي على التس���ويات 

االجتماعية- الثقافية المتبعة في إسرائيل )أي منع اإلكراه الحريدي(. إن 

ا، وإلى 
ً

إلغاء »التأثير« ال يقتضي بالضرورة مس���اواة في تحمل العبء أيض

حد ما يمكن أن يس���تخدم كبديل للمساواة: بدال من  الطلب من الحريديم 

تحمل »الواجبات«، يتم سحب »الحقوق« منهم.

المزايا: إن نهجا كهذا غير مرتبط بفرض إرادة المجتمع على قطاع ال يعنيه 

تبني قواعد السلوك المقبولة عليه. وعندما عرضت في الماضي تسوية بهذه 

الروحية، على مس���توى مح���دود، تحفظ منها الحريديم. م���ع ذلك، فإن نهجا 

كهذا بإمكانه أن يرفع مس���توى الوعي لدى الجمهور الحريدي بضرورة إقامة 

عالقات مشاركة مع باقي السكان.

العيوب: إن عزال قطاعيا شامال يمكنه أن يقود إلى التطرف، كما أن االنفصال 

عن موارد الدولة س���يقود بالضرورة إلى فقر ال يطاق، وإلى ضائقة يصعب على 

المجتمع اإلس���رائيلي الوقوف أمامها مكتوف اليدين. كما أن الدولة ستخسر 

المزايا الكامنة في إضافة قوى بشرية لدائرة اإلنتاج المدنية.

3. اندم���اج حريدي اقتصادي فقط: إن سياس���ة كهذه ال بد من أن تس���عى 

إلى اندماج كامل للمجتمع الحريدي في المجتمع اإلس���رائيلي، كقطاع يكون 

ميزان مس���اهمته االقتصادية العام إيجابيًا - س���واء برفع مستوى اإلنتاج أو 

بخفض مستوى االعتماد االقتصادي والحاجة إلى الدعم. هذا الخيار يتوخى- 

م���ع ذلك- تجنب التحديات النابعة من اندم���اج اجتماعي - ثقافي للحريديم 

في باقي المجتمع، ويبقي المجتمع الحريدي كجزيرة قطاعية منعزلة. إذا كان 

ا بإعطاء أفضلية  لتطوير 
ً

هذا الخيار هو الخيار المرغوب، فسيكون مرتبطا أيض

»اقتصاد حريدي« منفصل، وإعطاء أهمي���ة أقل لمحاوالت دمج الحريديم في 

أماكن العمل التي يوجد فيها إسرائيليون غير حريديم. 

المزاي���ا: التغلب على تحد مركزي- الع���بء االقتصادي الذي يلقيه المجتمع 

الحريدي على إسرائيل- بدون الحاجة إلى نضاالت قاسية. الحريديم يتقبلون 

بس���هولة نس���بية الحاجة للتغير بهذه الصيغة، التي ال تلقي عليهم واجب 

التجنيد، وال تعرض للخطر انعزالهم الثقافي. إن خطوة كهذه من ش���أنها أن 

تؤدي )كما تعلمنا تجرب���ة الماضي لطوائف حريدية في المنفى( إلى اندماج 

ثقاف���ي واجتماعي، وعلى المدى البعيد إلى ش���عور ع���ال باالنتماء لدى أبناء 

الطائفة الحريدية للمجتمع اإلسرائيلي.  

العيوب: ال توجد مس���اواة في تحم���ل العبء األمني. القط���اع يبقى منعزال 

ويواصل تعزيز قوته العددية والسياسية- إضافة إلى االستقالل االقتصادي- 

األمر الذي من ش���أنه أن يقود إلى دورة أخرى من الصراع على الحقوق والنفوذ 

طوال المسيرة.

4. اندماج متوازن: إن سياس���ة كهذه تس���عى إلى ضم الحريديم إلى حياة 

المجتمع اإلسرائيلي في كل المجاالت من خالل االعتراف بتميزهم وبالحاجات 

المختلفة لهم، ومن خالل اعتراف الحريديم بحدود مساحة المواضيع القابلة 

للتأثير. هذه السياسة تسعى إلى دمج الحريديم في حياة الجيش )أو الخدمة 

المدنية( إلى جانب اإلسرائيليين غير الحريديم، وتتطلع إلى قبول الحريديم 

ف���ي أماكن العمل التي ال تعتبر حريدية بصورة جلية، وتحاول أن تضع قواعد 

التصرف المقبولة على كال الجانبين، بحيث تتيح حياة مشتركة بدرجة تكفي 

لالس���تجابة للحاجة باالندماج، ولكن بدون المس  بالرغبة الحريدية في درجة 

من التمايز.

المزاي���ا: في المرحلة األولى، النموذج يكون عبارة عن حقوق جزئية وواجبات 

جزئية، بحيث يكون الهدف هو االنتقال تدريجيا إلى اندماج اقتصادي كامل 

والمساواة في الواجبات والحقوق بشكل كامل للجميع. إن نموذجا كهذا يؤدي 

إلى ش���عور ب� »الوحدة« من ش���أنها أن تنعكس إيجابيا على المناخ والخطاب 

الع���ام. إن اإلثراء المتبادل كامن غالبا في المزج بين الثقافات. وإننا نؤمن بأن 

الدمج التدريجي في أعقاب  تس���وية متفق عليها س���تنتج موافقة حريدية 

وتقبال أفضل للواقع الجديد .

العيوب: زيادة المناطق التي توجد فيها إمكانية عالية لالحتكاك، وصعوبة 

في التغلب على الش���كوك المتبادلة وفي رسم خريطة طريق لالندماج يكون 

ا س���ريعا بما يكفي 
ً

تدريجيا بم���ا يكفي لتهدئة الخوف الحريدي، ولكن أيض

إلقن���اع باقي أجزاء المجتمع ب���أن األمر ليس محاول���ة للمماطلة والتملص من 

التغيير. وهذا س���يبقي التحدي الحريدي طويل األم���د كما هو )عندما يزداد 

عددهم وتنمو قوته���م االقتصادية، يمكنهم العودة وطرح مطالب لن تكون 

مقبولة لدى أجزاء أخرى من المجتمع، ولكن بقوة أكبر(.

ا
ً

مسائل أساسية للحريديم أيض
بموازاة النق���اش الحذر الذي يجري في المجتمع غي���ر الحريدي، يجب على 

قادة المجتمع الحريدي أن يحددوا ألنفس���هم س���لم أولويات قصيرة المدى 

وبعيدة المدى، وكل ذل���ك من خالل إدراك أن الوضع القائم قاد عالقاتهم مع 

باقي أجزاء المجتمع إلى أزمة.  على الزعامة الحريدية أن تبحث  وتوازن العديد 

م���ن االعتبارات المتنوعة ل���دى مجيئها لبحث هذا األم���ر. ولكن يبدو أن هذه 

االعتبارات األساسية يمكن أن تتلخص في سؤالين مركزيين:

1. ما هو سقف الثمن االجتماعي- الثقافي الذي يمكن للمجتمع الحريدي أن 

يدفعه من أجل االندماج اقتصاديا في المجتمع اإلس���رائيلي؟ بكلمات أخرى: 

ما هي الخطوط الحم���راء التي يرفض المجتمع الحريدي أن يتجاوزها حتى لو 

اضطر ألن يدفع مقابلها ثمنا اقتصاديا كبيرا من س���حب االمتيازات والدعم؟ 

هل يستطيع الصمود لفترة طويلة بدون هذه االمتيازات، وما هي األدوات من 

أج���ل أن يتمكن من الصمود أمام ضغط اقتص���ادي كهذا )يجب على القيادة 

الحريدي���ة أن تأخ���ذ باالعتبار أن ضغطا اقتصاديا كبي���را يمكن أن يؤدي إلى 

تفكك المجتمع الحريدي من الداخل إلى درجة فقدان سلطة القيادة(؟.

2. ه���ل توجد لدى المجتمع الحريدي رغبة في اندماج اقتصادي فقط، أو أنه 

ا بمش���اركة وتأثير على المجتمع اإلس���رائيلي؟ المحاوالت للتأثير 
ً

مهتم أيض

على المجتمع بما فيها المش���اركة السياسية  الحريدية في إدارة السياسات 

اإلس���رائيلية في مجاالت متعددة، هي بدون شك محفزات لالحتكاك مع باقي 

الس���كان وفي غيابها من الممكن للحريديم أن ينعزلوا بسهولة أكثر من دون 

أن تشعر قطاعات أخرى في المجتمع بحاجة دائمة لتقليص قوتهم )من أجل 

ا في هذا السياق، يجب القيام بتوضيح أنه ال يوجد بالضرورة 
ً

منع اإلكراه(. أيض

تطاب���ق تام بين أماني القيادة الحريدية وبين رغبات المجتمع الحريدي. ففي 

الوقت الذي ترى فيه القيادة الحريدية في االنعزال مصدرا أساسيا للمحافظة 

على نم���ط الحياة الحريدية، فإن هناك مجموعة س���كانية حريدية واس���عة 

مهتم���ة بعالقات تتجاوز العالقات االقتصادية فقط مع القطاعات األخرى في 

المجتمع اليهودي - اإلسرائيلي.    

معطيات أساسية
حجم الس���كان:  طبق���ا لبيانات  مكتب اإلحصاء المركزي، فإن عدد الس���كان 

الحريدي���م يبلغ 500 ألف نس���مة.  هناك بين الس���كان اليهود: 8% يعرفون 

أنفس���هم كحريدي���م، 12% كمتديني���ن، 13% كمحافظي���ن متدينين، %25 

كمحافظين  ليس���وا متدينين جدا، 42% كعلمانيي���ن.  وثمة تقديرات أخرى 

تدع���ي أن المجتمع الحري���دي على اخت���الف ألوانه يبلغ تع���داده 850 ألف 

شخص. وحتى سنة 2020، فإن الحجم النسبي للحريديم سيتضاعف، وستبلغ 

نسبتهم 11%من السكان في العمر ما بين 25- 64 عاًما..

التجنيد: 16 بالمئة من أبناء الحريديم يتجندون )مقابل 75% من الس����كان 

اإلسرائيليين عموما(. كما أن 1282 حريدًيا جندوا للجيش اإلسرائيلي من بين 

7500 فتى كانوا في نفس الش����ريحة العمرية )17%( في س����نة 2011. نسبة 

الذين يحصلون على تأجيل الخدمة بتزايد باس����تمرار، وعدد طالب المدارس 

الدينية »الييش����فوت« الذين دخلوا  في إطار »توراته مهنته«، وبفضل ذلك 

ا سنة 2500 إلى 63500 سنة 2011.
ً
حصلوا على تأجيل خدمة، ارتفع من 41 ألف

الفقر: معدالت الفقر في أوس���اط الس���كان الحريديم عالية جدا، ويمكن أن 

نعزو ذلك إلى ثالثة عوامل: معدالت تشغيل منخفضة، مستوى أجر منخفض 

بس���بب نقص التأهيل، وزي���ادة عدد األوالد الذي ال يمكنه���م من تجاوز خط 

الفقر.

التش���غيل: طبقا لبيان���ات المكتب المركزي لإلحصاء، فإن 61% من النس���اء 

الحريديات يعملن )88% من النس���اء العلمانيات( مقابل 52% فقط من الرجال 

الحريديم )93% من الرجال العلمانيين(. ولقد حدد المجلس الوطني لالقتصاد 

أن نسبة التشغيل في أوساط النساء الحريديات هي 57% وفي أوساط الرجال 

4ر40%. ومكن���ت جهود واس���عة )بقي���ادة منظمة جوينت ووزارة التش���غيل 

والتجارة والس���ياحة( وبالتنس���يق مع القيادة الحريدي���ة 3500 حريدي من 

االندماج في قوة العمل. كما أن  صندوق »كيمح«، الذي يساعد الحريديم على 

االندماج في التأهيل المهني والتعليم العالي، وزع في الس���نوات األخيرة 13 

ألف منحة تعليم. معظم خريجي برامج التأهيل المهني يندمجون في مجاالت 

تأهيلهم. وبمساعدة األطر الحريدية- بما في ذلك عدد من الكليات الحريدية 

داخل الجامعات - تخطط لجنة الموازنات والتخطيط التابعة لمجلس التعليم 

العال���ي لزيادة عدد الطالب الحريديم بصورة كبيرة، من 3750 طالبا في بداية 

السنة الدراسية 2011- 2012  إلى 12 ألف طالب في سنة 2015.

ورقة جديدة حول »التحدي الحريدي« صادرة 
عن »معهد سياسات الشعب اليهودي«

رعب الحريديم يجتاح إسرائيل.
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هذا الملحق
ممول من قبل االتحاد األوروبي

 

»مضمون هذا الملحق هو مسؤولية مركز مدار، و ال يمكن 
في أي حال من األحوال أن يعكس آراء االتحاد االوروبي«

عن دور الحركة الصهيونية وإسرائيل في صوغ فكر 
اإلسالميين والليبراليين العرب

اســم الكتــاب: »عــدوي، معلمــي.. الصهيونية وإســرائيل في 

نظرية اإلسالميين والليبراليين العرب«

تأليف: أوريا شفيط وأوفير فينتر

إصــدار: »هكيبوتــس همئوحــاد« و«مركــز تامــي شــتاينيتس 

ألبحاث السالم«
يقترح هذا الكتاب، الذي صدر حديثًا )2013( وجاء في 238 صفحة، 

رؤي���ة مقارنة جدي���دة للتوجه���ات والمواقف اإلس���المية والليبرالية 

العربي���ة تج���اه الحرك���ة الصهيونية وإس���رائيل وعمليات الس���الم 

والتطبيع، مستندًا على عملية تجمع بين العرض التاريخي البانورامي 

والنقاش���ات التحليلية. ويس���تعرض الكتاب في هذا الس���ياق »الدور 

الم���زدوج« الذي لعبته دولة إس���رائيل في التأثير عل���ى صوغ تفكير 

التيارات األيديولوجية المناوئة إلسرائيل في المجتمعات العربية.

وبحس���ب م���ا ورد في تقدي���م الناش���ر للكتاب، فقد »تش���كلت 

إس���رائيل كعدو تثبت نتائج الصراعات والحروب ضده الحاجة إلى 

ثورة« وهي »وفقًا لرؤية اإلس���الميين ثورة تجعل اإلس���الم منهج 

حياة ش���امال«، ووفقًا لرؤية الليبراليين »ثورة تكرس الديمقراطية 

وحري���ات الفرد«.  هذا من جهة، وم���ن جهة أخرى فقد رأت تيارات 

إس���المية وليبرالية على حد سواء في جوانب وقيم معينة للحركة 

الصهيونية وإس���رائيل، مصدر الهام ومحاكاة.  ويشير المؤلفان 

إلى أن هذا ال���دور المزدوج، الذي لعبه المش���روع الصهيوني في 

صوغ وتش���كيل فكر هذين التيارين األيديولوجيين المتنافسين 

)اإلسالمي والليبرالي(، مرتبط بصورة وثيقة بتوجهاتهما المركبة 

إزاء الغرب بش���كل ع���ام، وكذلك باحتياجات سياس���ية براغماتية 

لعبت فيها إسرائيل دورًا ثانويًا.

ويكتس���ب هذا الكتاب وفقًا لما جاء في تقديمه أهمية خاصة، 

في ضوء حقيقة أن التيارات ووجهات النظر اإلسالمية والليبرالية 

العربية أضحت، ف���ي أعقاب ثورات »الربي���ع العربي«، ذات أهمية 

حاسمة فيما يتعلق بمستقبل الصراع العربي- اإلسرائيلي.

حول مكامن ضعف طريقة الحكم
في إسرائيل وموجبات اإلصالح

اسم الكتاب: »إصالح طريقة الحكم في إسرائيل«

تحرير: ج. راهط، ش. بارنياع، ح. فريدبرغ وع. كينغ

إصدار: »عام عوفيد«، 2013
يتن���اول ه���ذا الكتاب الموض���وع القدي���م- الجدي���د المتمثل 

بالدعوات المتكررة إلى إصالح طريقة الحكم في إسرائيل، ويشكل 

الكتاب خالصة بحث شامل أنجزه فريق من الباحثين في »المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطية« واس���تغرق العمل فيه عدة س���نوات 

)2009- 2013(. ويش���خص الباحث���ون المش���اركون، في مس���تهل 

كل ج���زء من أجزائه، نق���اط الضعف التي تعت���ري أربعة مكونات 

مركزية في بنية نظام الحكم اإلسرائيلي وهي: طريقة االنتخابات، 

األحزاب، الحكومة والكنيست.

بعد ذلك يتفح���ص كل جزء الطاقة واإلمكان���ات الكامنة في إجراء 

إصالحات مؤسسية لتصحيح وتحسين المجاالت المشخصة على أنها 

إش���كالية.  كذلك يتفح���ص الباحثون مكونات الحكم في إس���رائيل 

بالمقارن���ة مع ديمقراطيات عريقة )مث���ل دول أوروبا الغربية وأميركا 

الش���مالية واليابان وأس���تراليا( وديمقراطيات حديث���ة ناجحة )مثل 

تشيكيا وبولندا( وذلك بهدف االستفادة من تجربة دول ديمقراطية 

أخرى، وص���واًل بالتالي إلى تحديد ما الذي يج���ب المحافظة عليه في 

بنية النظام اإلس���رائيلي، وما الذي يفض���ل تغييره وكيف؟ مع األخذ 

بعين االعتبار كل السمات المميزة للواقع السياسي في إسرائيل.

وينطلق البحث - الذي يحتوي���ه الكتاب بين دفتيه- من فرضية 

عمل فحواها أن أي تغيير لألحسن في عمل المؤسسات السياسية 

س���يخلق حوافز لس���لوك سياس���ي أفضل، وأن مثل هذا التغيير 

س���يؤدي إل���ى أداء ناج���ع وديمقراطي أكثر من جانب المؤسس���ة 

السياس���ية والالعبين العاملين فيها، وإلى اجت���ذاب قوى نوعية 

أفضل لس���احة العمل السياسي فضاًل عن تحسين صورة السياسة 

والسياس���يين في نظر المواطنين.  ووفق���ًا للفكرة المركزية التي 

يس���عى الكتاب إلى تصديرها، فإن إصالحات م���ن هذا النوع في 

نظام الحكم اإلس���رائيلي من شأنها أن تساهم على المدى البعيد 

في إحداث تغيير شامل في الثقافة السياسية اإلسرائيلية والى 

تحول حقيقي في نظرة المواطنين اإلسرائيليين إلى السياسة.

الديمقراطية اإلسرائيلية في غياب الدستور!

اسم الكتاب: »في غياب الدستور - قصة إسرائيلية«

تأليف: أريك كرمون

إصــدار: »عــام عوفيــد« بالتعــاون مــع »المعهــد اإلســرائيلي 

للديمقراطية«، 2012
يس���تعرض د. أريك كرمون، وهو الرئيس المؤسس ل� »المعهد 

اإلس���رائيلي للديمقراطية«، في كتابه هذا ما وصف ب� »صراعات« 

الديمقراطي���ة اإلس���رائيلية ومس���اعيها نحو بل���ورة هوية وبنى 

ديمقراطية معيارية في ظل غياب دستور ناظم.  

ويس���تعرض المؤل���ف مس���يرة عم���ل مؤسس���ته )»المعه���د 

اإلس���رائيلي للديمقراطية«( من���ذ إقامتها في الع���ام 1990، وما 

واجهته من مصاعب وعقبات في س���عيها إل���ى تحصين وتعزيز 

الديمقراطية اإلسرائيلية »الهشة والمهددة«.  

وتنضف���ر في عرضه قصة »المعركة« الش���خصية التي خاضها 

المؤلف ذاته من أجل إنش���اء دس���تور بالتواف���ق للدولة العبرية، 

وذلك من خالل لقاءات وحوارات بادرت مؤسسته إلى تنظيمها مع 

قادة وزعماء القطاعات المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي.  

ويش���ير وصف كرمون له���ذه اللق���اءات والح���وارات إلى طابع 

ومحركات الخطاب العام في إسرائيل.

يهود بولندا والحركة الصهيونية

اســم الكتــاب: »الطريق إلى أيلــول 1939- الييشــوف، يهود 

بولندا والحركة الصهيونية عشية الحرب العالمية الثانية«

تأليف: يعقوب شفيط ويهودا راينهرتس 

إصدار: »عام عوفيد«، 2013
يس���تعرض هذا الكتاب، عبر إلقاء ضوء مختلف عن المألوف في 

األدبيات البحثي���ة، عددًا من المحطات الرئيس���ة في حياة يهود 

بولندا عشية اندالع الحرب العالمية الثانية.  

ومم����ا جاء في تقديم الكت����اب، الذي يعتبر أش����به بمذكرات جماعية 

لسياسيين وناش����طين يهود عاديين في الحركة الصهيونية، أن مئات 

أعض����اء الكونغ����رس الصهيوني الذين وصلوا إلى جني����ف في آب 1939 

للمشاركة في أعمال المؤتمر الصهيوني، لم يخطر في بالهم أن المؤتمر 

س����ينفض بهلع وذعر بعد أس����بوعين من قدومهم، وأنهم س����يقفلون 

عائدين بس����رعة إلى بلدانهم، ولم يتوقع سوى قالئل جدًا اندالع الحرب 

وهزيمة الجيش البولندي في غضون بضعة أسابيع، وهو ما كان له تأثير 

حاس����م على مصير أكثر م����ن ثالثة ماليين يهودي ف����ي بولندا، والذين 

كان مصيره����م قد ارتبط بين أعوام 1935- 1939، بمس����تقبل المش����روع 

الصهيوني واالس����تيطان اليهودي في »أرض إسرائيل« )فلسطين(.  مع 

ذل����ك فقد أبدت الحرك����ة الصهيونية و »الييش����وف اليهودي في أرض 

إس����رائيل« اكتراثًا مح����دودًا بالمصير الذي آل إليه يه����ود بولندا، عقب 

اندالع الح����رب العالمية الثانية، وذلك في ض����وء التحديات والمصاعب 

التي واجهتها الحركة الصهيونية ومش����روعها االس����تيطاني في ذلك 

الوقت، والتي ولدت محاوالت وخططا مختلفة.

كتبت هبة زعبي:

كش���ف تقرير جديد ل� »جمعية حقوق المواطن« نشر في أواخر 
شهر شباط 2013 النقاب عن ظاهرة استغالل الجهاز القضائي في 
إسرائيل لهدف الردع وإس���كات النقد. وأطلعنا التقرير في شكل 
موسع على االستخدام المتزايد في إسرائيل في السنوات األخيرة 
لدعاوى التشهير أو التلويح والتهديد بها كردة فعل على تصريح 
أو نش���اط جماهيري يصدر ف���ي أغلب األحيان م���ن قبل مواطنين 

يعبرون عن احتجاج أو نقد. 
ويش���ير التقرير إلى أن���ه أحيانا أيضا تك���ون النية في الدعوى 
من قبل المش���تكي ليس���ت مواجهة ادعاءات كاذب���ة وانما فرض 
تأثير سلبي على مقدرة المش���تكى عليه أو على الجمهور الواسع 
لالش���تراك في نقاش معي���ن أو نقاش عام، وذلك بعد أن يش���عر 
بالخ���وف من أن تقدم في حقه دعوى تورطه في خوض نقاش���ات 

قضائية مطولة ومكلفة.
تقدم هذه الدعاوى بشكل عام، وفق التقرير، من قبل مؤسسات 
ومنظمات تمتلك نفوذا ومقدرة اقتصادية قوية، تكون احتماالت 
نجاحها في الدعوى قليلة وتس���تند الى حجة ضعيفة أو محدودة، 
وفي قس���م من الح���االت تكون الحج���ة مبالغا به���ا. كذلك تكون 
التعويضات المالية المطالب بها في الدعوى مبالغا بها. وبالنسبة 
للمش���تكي، ال تكون حاجة لديه ألن يرب���ح القضية، فأهداف هذه 
الدعاوى تتحق���ق بمجرد تقديمها، وفي م���رات عديدة تنجح في 
كتم وإس���كات انتقاد يتضمن اهتماما عاما. وهذه الدعاوى تمس 
الُمنتق���د عيني���ا، لكن يوجد لها تأثير واس���ع أكث���ر، أال وهو كبح 
الخط���اب الحر العام وردع النقد، وخاصة لدى انتقاد الش���خصيات 
والمؤسس���ات القوي���ة، والتي تتوف���ر لها اإلمكانية الس���تخدام 

الدعاوى القضائية.
يش���ير التقرير إلى أن اس���تخدام رس���ائل التهديد في تقديم 
الدعوى هو وسيلة رخيصة، بس���يطة، مفيدة وخالية من المخاطر، 
ومثل هذه الرس���ائل منتش���رة أكثر م���ن الدع���اوى المقدمة في 
النهاي���ة إل���ى المحاكم. هذه الرس���ائل ال تظهر ف���ي إحصائيات 
األح���كام القضائية، واألغلبية الس���احقة أيض���ا ال تصل إلى الرأي 

العام.
دعاوى كم األفواه في إس���رائيل تجري في ع���دة مواقع وظروف 
نموذجي���ة، ومن أبرزها كما يفيدن���ا التقرير، مجال عالقات العمل، 
حيث يستخدم المش���غلون هذه الدعاوى كأداة استراتيجية ضد 
العم���ال الذين يقاومون االس���تغالل والتميي���ز أو الذين يحاولون 
التوح���د. كذلك فإن الناش���طين والمنظمات البيئي���ة أو منظمات 
التغيير االجتماعي، تكون معرضة أيض���ا إلى دعاوى وتهديدات 
ف���ي قضايا قدح وذم من قبل جهات تجاري���ة قوية وحتى جهات 

عامة، وتقدم أحيانا بعد تعليق الفتة على شرفة.
وخلق االنترنت مس���احة جديدة للتعبي���ر خاصة  لدى«المواطن 
البس���يط«، ولكنها أوصل���ت إلى دعاوى وتهدي���د بتقديم دعاوى 
تاب مقاالت في ويكيبيديا، وضد أش���خاص أنشأوا 

ُ
تش���هير ضد ك

مجموعات فيس���بوك، وض���د مدونين أو ضد من نش���روا تعقيبات 
غاضبة على الخدمة السيئة التي تلقوها من شركة تجارية.

ويقول التقرير إن الخطر الدائم الذي تترقبه وس���ائل اإلعالم من 
تقديم دعاوى التشهير ليس أمرا جديدا، لكن ضعفها االقتصادي 
جعله���ا ترتدع أيضا عن نش���ر معلومات له���ا مصلحة عامة وذلك 

ا من تقديم دعاوى أو تهديدات ستكلفها مبالغ هائلة. 
ً
خوف

ومن أب���رز األمثلة على ذلك بموجب التقري���ر ما جرى بعد عرض 
فيلم باس���م »طريقة الشكش���وكة« والتهديد بالمضي في دعوى 

تش���هير من اإلخ���وة عوفر )من كبار أصح���اب رؤوس األموال(  ضد 
الصحافي السابق وعضو الكنيست الحالي ميكي روزنطال )العمل(.
وهناك اس���تخدام متكرر لدعاوى كم األفواه في مجال السياسة 
المحلي���ة، والت���ي ت���ؤدي انتقادات لمرش���حين من قبل س���كان 
محليين، وأعضاء بلدية وصحافيين، إلى التسبب في مرات عديدة 

بتهديدات وحتى تقديم دعاوى تشهير. 
حت���ى البحث األكاديمي لم يس���لم م���ن هذه الدع���اوى، ويورد 
التقرير مثاال عن قضية خاضها علماء من معهد التخنيون تتعلق 
بنشرهم تقريرا تحذيريا بشأن خزان األمونيا التابع لشركة »حيفا 

كيميكاليم«، وتلقى هؤالء رسالة تهديد من قبل الشركة.
ويورد التقرير مثاال آخر عن تقديم دعوى ضد عالم في الس���موم 
بع���د أن ادع���ى، في إط���ار رأي مهني قدم���ه، أن مصن���ع »كليل« 

لأللومينيوم يتسبب بمخاطر بيئية.
ويتأثر مجال االستهالك من اس���تخدام دعاوى التشهير. وأحد 
األنماط المتبعة هو التوجه إلى الزبون المنتقد مع تهديد بدعوى 
تشهير، وفي المقابل تجري محاولة لتعويضه والتوصل إلى اتفاق 
إلزال���ة االنتقاد، ويمكن أن يحظى الزبون بتعويض لكن يتم إخفاء 

معلومات حساسة عن الجمهور.
ويوض���ح التقرير أنه على الرغم من انتهاء دعاوى كم األفواه من 
دون أي نتيجة ملموس���ة، فإن هذه الدع���اوى تنجح في مس حرية 
التعبير، ألنها تش���كل ردًعا لدى العديد م���ن المدعى عليهم بعد 

التعامل مع إدارة قضية طويلة. 
ويدع���ي التقرير أن المحكم���ة تلعب دورا إل���ى جانب المدعين 
والمهددي���ن، ألن قلة من الحاالت تنتهي به���ا دعاوى كم األفواه 
برف���ض نهائي للقضي���ة. وأغلبيتها تنتهي في ش���كل اتفاقية 
تؤدي إلى إسكات المدعى عليه أو منتقدين آخرين للمدعي. وحتى 
ف���ي الحاالت التي ترفض فيها الدع���وى، ال تتضمن األحكام التي 
صدرت اس���تحقاق تعويض للمدعى عليه عن الضرر المادي الذي 

تكبده، ناهيك عن المضايقة.

تقديم »دعاوى تشهير« لكم أفواه
 ناشطين يهود ضد االستيطان في سلوان

يشير الناشط السياسي يونتان مزراحي، في مقابلة مع »المشهد 
اإلس���رائيلي«، إلى أن الدعوى التي رفعت ضده وضد رفاقه من قبل 
جمعية »إلعاد« االستيطانية في سلوان وحسمت في شهر كانون 
األول 2011 اس���تهدفت إخافته هو ورفاقه وردعهم عن االستمرار 
في نش���اطهم المناهض لالس���تيطان في البلدة، ولفت إلى وجود 
دعاوى الحق���ة قدمت ضد ناش���طين يهود آخري���ن وضد جمعية 

يهودية تنشط في القدس ضد االحتالل. 
وعن الدعوى التي رفعت ضده قال: »نشطت مجموعتنا في قرية 
سلوان العام 2007، وتضمن نشاطنا جولة أطلقنا عليها اسم جولة 
اآلثار البديلة، وفي نفس الوقت أقمنا موقع انترنت يوفر معلومات 
عن نشاطاتنا وفعالياتنا ونستعرض من خالله آراءنا وكل ما نؤمن 
به، ونش���رنا في حينه عدة مقاالت عل���ى الموقع أحدها تحدث عن 
المواقع األثرية في س���لوان وآخر عن المس���توطنين في س���لوان 
ومقاالت أخرى. وقدمت جمعية إلعاد في نفس العام دعوى تشهير 
ضد كل ناش���ط من مؤسس���ي المجموعة وتس���تند إل���ى المقاالت 
المنشورة في الموقع عن المستوطنين، المجموعة ضمتني وضمت 
البروفس���ور رافي غرينبرغ، والناشط غدعون س���يلوماني، وناشطا 
فلس���طينيا، والناش���طة ليئات هازينفرات. واستمرت الدعوى في 
المحكمة 4 أعوام. وادع���ت الجمعية أننا نكذب ونفتري ونبالغ في 
ادعاءاتن���ا وال ندق���ق في المعلومات، وأن م���ا نكتبه ونقوله يمس 

س���معتها الطيبة وهذا األمر يس���بب مسا بنش���اطها ويؤثر على 
التبرعات الت���ي تتلقاها، ولذا طالبتنا ب���أن نعوضها بمبلغ مليون 
شيكل. وفرضت المحكمة علينا دفع تعويض بقيمة 1000 شيكل 
ودفع مبلغ 5000 ش���يكل تكاليف المحكم���ة، ولم نكن راضين عن 
القرار لكنن���ا أنهكنا ولم نمتلك القوة والق���درة المادية لمتابعة 
القضية وتقديم استئناف، وقلنا ألنفسنا هم طلبوا مليون شيكل 

لكن تلقوا 6000 شيكل«.
ويضي���ف: »الهدف من تقديم القضية ه���و إخافتنا وتهديدنا 
ومهاجمتن���ا، وأراه نوعا م���ن العدوانية التي تتبعها مؤسس���ات 
ومنظمات تمتل���ك التموي���ل واالمكانيات وهي غي���ر قادرة على 
التعامل مع النقد على المستوى العام وطريقتها الوحيدة للتعامل 
مع النقد ه���ي من خالل المحاك���م والتهديد حتى يتم إس���كات 
المنتقدين وعدم الرد مباش���رة على النقد. ف���ي نهاية األمر حين 
توجه بحقك دعوى تش���هير فإن ذلك يؤث���ر على كيفية اتخاذك 
لخطواتك المس���تقبلية، وهذا األمر جعلنا ننتبه إلى كل ما نصرح 
به ونقوله، على الرغم من قناعتي التامة أن هذه الدعوى ال تستند 
إلى أي مخالفة قانونية قمنا بها وأننا نس���تحق البراءة. ولو ُوجدنا 
في ظروف أخرى وتوفرت لنا االمكانيات الالزمة لكنا استمررنا في 
نضالنا في المحكم���ة حتى البراءة، لكن متابع���ة القضية تحتاج 
الى الكثير من الوقت والمال، وقانون التش���هير يستغل هنا ضد 
اإلنسان البسيط الذي ال تتوفر لديه اإلمكانيات المادية الكافية«.  

الظاهرة في إسرائيل أوسع 
ومن الصعب تقدير حجمها

وقد أعد المحامي يوآف بينشوك، من »جمعية حقوق المواطن«، 
التقرير باالشتراك مع محامين آخرين.

وقمنا بإجراء هذا الحوار مع���ه حول عدد من النقاط الهامة ذات 
الصلة.

)*( سؤال: كيف بدأتم العمل على فكرة التقرير؟
بينش���وك: وصلتنا في الس���نوات األخيرة ش���كاوى متزايدة من 
مواطني���ن قدمت ضدهم دعاوى، أو م���ن مواطنين )وهم األغلبية( 
أبلغونا أنهم تلقوا رسائل تهديد مرتبطة بأمور كتبوها أو قالوها 
أو نشروها عن مواضيع لها أهمية جماهيرية، وقام أصحاب العالقة 
بتهديده���م بتقديم دعوى تش���هير في حقهم. عالجنا قس���ما 
صغيرا من هذه الشكاوى قضائيا، وجرى إبالغنا أيضا من منظمات 
اجتماعي���ة ومنظمات تهت���م بموضوع حماية البيئ���ة عن حاالت 
مماثلة حدثت معها وعن ش���كاوى وصلتها، هذا عدا عن متابعتنا 
ألحكام في قضايا تش���هير، ونتابع كذلك ما تنشره الصحافة في 
كل ما يتعلق في هذا الشأن، كل هذا جعلنا نتيقن من أن الحديث 

هنا يدور على ظاهرة آخذة في االزدياد في السنوات األخيرة. 
وبدأن���ا باالهتمام في ما يحدث ف���ي العالم، ووجدنا أنها ظاهرة 
معروفة عالميا على األقل منذ 20 س���نة، واكتش���فت في الواليات 
المتح���دة ف���ي بداي���ة التس���عينيات ويطلق عليها هناك اس���م  
 )Slapp- )Strategic Lawsuits Against Public Participation
وترجمتها الداللية: إس���تراتيجية دعاوى ضد مشاركة جماهيرية 
لمواطني���ن في النق���اش العام. وبعد مناقش���ات وجداالت عديدة 
حولها ف���ي الواليات المتحدة قامت قراب���ة نصف الواليات هناك 
بتشريع قوانين تمكن المدعى عليهم في دعاوى التشهير من أن 

يواجهوها في ظروف أفضل.
)*( س���ؤال: هل يمكن اعتبار ه���ذا التقرير هو األول الذي خاض 

في القضية بعمق؟
بينش���وك: نش���رت بعض التقارير الصحافية هنا وهناك التي 

تطرقت إل���ى الموضوع في صورة مح���ددة، وهناك بحث أكاديمي 
للمحامي يش���اي ش���نيدور عن دعاوى اإلس���كات، وهو شاركنا في 

إعداد هذا التقرير أيضا. 
)*( سؤال: هل ترى أن حجم انتشار الظاهرة في إسرائيل خطير؟ 
بينش���وك: المعطيات المتوف���رة لدينا جزئي���ة ويجب التطرق 
إليه���ا بحذر، خاصة أن هناك عددا قلي���ال من األبحاث فقط فحص 
األم���ر. الظاهرة ف���ي الواقع أوس���ع ومن الصعب تقدي���ر حجمها، 
ألن كل دع���وى نعرفها نح���ن كمحامين تكون م���ن خالل األحكام 
القضائية الصادرة، لكن هناك دع���اوى كثيرة ينهيها المحامون 
بعد صياغة اتفاقية بي���ن الطرفين وبدون صدور أي حكم قضائي 
فيها، ففي حاالت كثيرة يرغ���ب المدعى عليه في أن يتم التنازل 
ع���ن القضية ويزيل القضية عن كاهل���ه مقابل أن يعتذر وأن يتم 
إذالله. أيضا هناك عدد كبير من رسائل التهديد بتقديم دعوى ال 
تصل في النهاية إلى المحاكم، فبس���هولة يستطيع كل محام أن 
يصوغ رس���الة تتضمن تهديدا مخيفا وليس شرطا أن تستند إلى 
خلفية قانونية، وذلك حتى تجع���ل المدعى عليه يرتدع ويخاف، 
وبطبيعة الحال هناك الكثيرمن المدعى عليهم ومن ضمنهم على 
س���بيل المثال صحافيون ممن ال يعملون في وس���ائل إعالم قوية 
أو ناش���طون اجتماعي���ون يخوضون نض���اال جماهيريا في موضوع 
ما، يواجه���ون صعوبات مادية تصعب عليهم اس���تئجار خدمات 
محامي���ن ويلجأون في النهاية إلى عقد اتف���اق. إن حجم الظاهرة 
يتس���ع ويزداد ووفق تجربة التعامل معها عالميا يجب مقاومتها 
ع���ن طريق ايجاد آليات قانونية تمكن من إيقافها حتى ال تتس���ع 
أكثر، هذه الظاهرة تشكل خطرا على حرية التعبير، وعلى مشاركة 
المواطنين في أي نقاش جماهيري يتعلق بموضوع له أهمية على 

النطاق العام. 
)*( س���ؤال: كيف م���ن الممكن إدراك أن دعوى تش���هير ما هي 

قضية كم أفواه؟ ما هي المركبات التي يجب تمييزها؟
بينش���وك: يجب التش���ديد عل���ى أننا مقيدون ج���دا في فحص 
م���ا يدور في خلد من يقدم دعوى التش���هير، نحن ال نس���تطيع أن 
ننس���ب له النية ف���ي أن هدفه من الدعوى هو ك���م األفواه، ونحن 
ننظ���ر في العادة إلى النتيجة وبموجبها نحكم على القضية. قمنا 

في س���ياق التقرير بذكر كاف���ة المركبات والممي���زات المعروفة 
عالمي���ا، ومنها أننا نقوم بفحص األهمي���ة العامة للموضوع الذي 
يدور الحديث عنه، كذلك نقوم بفحص اإلمكانية لإلس���كات وكم 
األف���واه من خالل الدعوى ونفحص كذلك قوة الدعوى وفارق القوى 
بين الطرفين المتنازعين. وبرأينا يجب على المحكمة فحص كافة 
هذه المركب���ات وعليها تمييز نية اإلس���كات وكم األفواه، ويجب 
عليها أن توجه المش���تكين والمشتكى عليهم بأن يقوموا بإنهاء 
الجدال الدائر بينهم من الم���كان الذي انطلق منه النقاش وليس 

في أروقة المحاكم.
)*( س���ؤال: م���ا هي الوس���ائل التي س���تتبعها »جمعية حقوق 
المواط���ن« لزيادة الوع���ي بوجود هذه الظاه���رة وكيفية التعامل 

معها؟
بينش���وك: حتى نتمكن من مواجهة الظاهرة يجب قبل أي شيء 
تمييزه���ا ومعرفتها واالعت���راف بوجودها، وهذا م���ا بدأنا به من 
خالل التقرير، وسنس���تمر في اإلشارة إلى الظاهرة وإلى خطورتها 
في المجال العام والمجال القضائي، وخالل ذلك نتوجه بأنفس���نا 
للقض���اء، أو نوجه ونش���ير إلى أن القضية المش���ار لها هي دعوى 
»كم أفواه«. أرغب في أن أش���دد هنا على أننا ال نريد تغيير قانون 
التش���هير من أساس���ه وأن نبط���ل أهمية الحفاظ على الس���معة 
الطيب���ة، وال نريد إبط���ال الوس���ائل القضائية المتبع���ة لحماية 
الس���معة الطيبة، لكننا نرغب في إضاف���ة مجموعة من االعتبارات 
واآلليات والوسائل القانونية التي تمكننا من التعامل مع الدعاوى 
التي توجه بعيدا عن الهدف األس���اس للقانون والتي من الممكن 
أن تس���بب إس���كات النقاش العام. وثمة طريقة إضافية للتعامل 
مع القانون هي إحداث تغيير عليه. وهناك مش���روع قانون جديد 
قدمته عضو الكنيس���ت ش���يلي يحيموفيتش وانضم لها أعضاء 
آخرون في الكنيس���ت السابق من المفترض أن يقوم بخلق وسائل 
قضائي���ة للتعامل مع الدعاوى التي ته���دف إلى كم األفواه. وقام 
عضو الكنيس���ت ميكي روزنطال بتقديم مش���روع القانون مجددا 
في الكنيس���ت الحالي، ونأمل بأن يتحول إلى قانون، لكن قبل ذلك 
هناك الكثير من األمور الت���ي يمكن القيام بها في عملنا اليومي 

داخل قاعات المحاكم من أجل ذلك.

»جمعية حقوق المواطن«: ازدياد ظاهرة استخدام دعاوى تشهير لكم األفواه

المحامي يوآف بينشوك لـ »المشهد اإلسرائيلي«: هذه الظاهرة تشكل
خطرا على حرية التعبير وعلى مشاركة المواطنين في أي نقاش عام!

المحامي يوآف بينشوك.               يونتان مزراحي.
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