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أوروبيون س���ابقون من  حذر مس���ؤولون 

األوروبية ضد  العقوب���ات  مغبة تخفي���ف 

إقامة  أن  عل���ى  المس���توطنات، وش���ددوا 

وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية 

يشكالن تهديدًا الستمرار المفاوضات بين 

العقوبات  وليس  والفلسطينيين  إسرائيل 

األوروبية مثلما تدعي إسرائيل.

وذكرت صحيفة »هآرتس« أمس االثنين 

أن مجموع���ة مؤلفة من حوالي 15 مس���ؤوال 

س���ابقا في االتحاد األوروبي بعثوا برسالة 

إلى مفوضة العالقات الخارجية في االتحاد 

األوروبي، كاترين أش���تون، ووزراء خارجية 

ال���دول ال� 28 األعضاء في االتحاد األوروبي، 

ودع���وا فيه���ا إلى ع���دم تليي���ن أو تأخير 

تطبي���ق العقوبات ضد المس���توطنات في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة 

الجوالن.

كذل���ك طال���ب أعض���اء المجموع���ة في 

رس���التهم باإلص���رار عل���ى ش���مل اتفاق 

التعاون العلم���ي »هورايزون 2020« ضمن 

العقوبات ضد المس���توطنات والمؤسسات 

اإلسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات. 

وجاءت هذه الرس���الة بمبادرة »مجموعة 

التي تضم  الكبار«،  األوروبيين  المسؤولين 

رؤس���اء ورؤس���اء حكومات ووزراء خارجية 

ومفوضين سابقين لالتحاد األوروبي والدول 

األعض���اء فيه، وي���رأس ه���ذه المجموعة 

الت���ي تعمل من أج���ل دفع اتفاق س���الم 

إس���رائيلي - فلس���طيني، وزي���ر الخارجية 

الفرنس���ي الس���ابق، هوبر فدرين، ونائب 

الخارجية األلماني السابق، وولفغانغ  وزير 

السابق في  البريطاني  والسفير  إيشينغر، 

األمم المتحدة، جيرمي غرينستوك.

ووق���ع على الرس���الة المفوض الس���ابق 

للسياس���ة الخارجي���ة لالتح���اد األوروبي، 

الخارجي���ة  ووزي���رة  س���والنا،  خافيي���ر 

النمساوية الس���ابقة، بنيتا فيريرو فالدنر، 

ووزير الخارجية االس���باني السابق ميغيل 

موراتين���وس، ووزير الخارجي���ة الهولندي 

الس���ابق، هانس فان دان ب���روك، ورئيس 

الحكومة الهولندية السابق، اندرياس فان 

أخت، ورئيس الحكومة االيرلندية السابق، 

جون بروتين، وغيرهم. 

ونقلت »هآرتس« عن رس���الة المسؤولين 

األوروبيين أنه »سمعنا بقلق بالغ األصوات 

الت���ي تدعو إل���ى إرج���اء وتغيي���ر وإلغاء 

تعليم���ات المفوضي���ة األوروبي���ة بش���أن 

تموي���ل جهات إس���رائيلية ف���ي المناطق 

التي احتلتها إس���رائيل بعد حزيران العام 

1967، وندعوك���م إلى االلتزام بتعهداتكم 

بواس���طة دع���م التعليم���ات الجديدة وأن 

تطبقه���ا مؤسس���ات االتح���اد األوروب���ي 

بش���كل كامل، وخاصة ف���ي كل ما يتعلق 

بمشاركة إسرائيل ببرنامج التعاون العلمي 

هورايزون 2020«.

وأش���ار الموقعون على الرس���الة إلى أن 

تعليمات االتحاد األوروبي الجديدة بش���أن 

المس���توطنات تعكس مواقف السياس���ة 

األوروبي���ة المتبع���ة منذ س���نوات عديدة 

وبموجبها فإن المستوطنات ليست شرعية 

وفقا للقانون الدولي.

وش���دد الموقعون على الرس���الة على أن 

»التعليم���ات الجديدة توض���ح أن االتحاد 

األوروبي ال يعترف وال يدعم المستوطنات 

ووقائ���ع أخ���رى ت���م فرضها عل���ى األرض 

بص���ورة غير قانونية، وه���ذه الوقائع على 

األرض، ولي���س التعليم���ات الجديدة، هي 

التي تهدد بتحويل حل الدولتين إلى حل 

مستحيل«. 

وقالت الرس���الة إن اإلع���الن عن تعليمات 

االتحاد األوروبي بمقاطعة المستوطنات في 

منتصف تموز الماضي شجع الفلسطينيين 

على العودة إلى المفاوضات مع إس���رائيل، 

وأنه »إذا أرجأ االتح���اد األوروبي التعليمات 

الجدي���دة أو لم يطبقها بالكام���ل في إطار 

اتفاق هورايزون 2020، فإن األمر س���يمس 

بثقة الفلسطينيين بالمفاوضات وسيجدون 

صعوبة في مواصلة المحادثات«.

الجديدة  التعليمات  أن  الرس���الة  وأكدت 

هي الحد األدنى الذي باإلمكان فعله من أجل 

التأكد من أن أموال دافع الضرائب األوروبي 

ال تستخدم لدعم أنشطة في المستوطنات 

»وإرجاء تنفيذ التعليمات الجديدة سيمس 

بصدقية االتحاد األوروبي«.

ووفق���ا ل� »هآرت���س« فإن هذه الرس���الة 

ه���ي ج���زء م���ن حمل���ة مض���ادة ينفذها 

الفلس���طينيون في االتح���اد األوروبي في 

محاول���ة للج���م المح���اوالت اإلس���رائيلية 

واألميركية لتليين العقوبات األوروبية ضد 

المستوطنات.  

»االستيطان اإلسرائيلي يهّدد بتحويل حل الدولتين إلى حل مستحيل«

مسؤولون أوروبيون سابقون يحذرون من
مغبة تخفيف العقوبات ضد المستوطنات

قررت المحكمة العليا اإلس����رائيلية، أمس 

االثنين، إلغ����اء التعديل عل����ى قانون منع 

التس����لل، الذي يس����مح بس����جن مهاجرين 

أفارقة مدة ثالث س����نوات باالس����تناد إلى 

مخالفة التسلل وحدها. وأصدرت المحكمة 

قراره����ا بإجم����اع القضاة التس����عة الذين 

نظروا في القضية، وأكدوا على أن التعديل 

الجديد على القانون ليس دستوريا ويمس 

بش����كل غير تناس����بي بالحق ف����ي الحرية 

ويتنافى مع »قانون أساس: كرامة اإلنسان 

وحريته« الذي يعتبر قانونا دس����توريا في 

إسرائيل. 

وعلى أث����ر ذلك، طالب����ت المحكمة العليا 

الحكومة بإعادة النظر بموضوع المهاجرين 

األفارقة المحتجزين في س����جن إسرائيلي 

بموج����ب التعدي����ل الجديد، ال����ذي ألغته 

المحكمة، وتقدي����م قرارها للمحكمة خالل 

90 يوما.

الس����لطات  أن  إع����الم  وذك����رت وس����ائل 

1750متس����لال  قرابة  تحتجز  اإلس����رائيلية 

أفريقي����ا ، من أص����ل نحو 55 أل����ف مهاجر 

أفريق����ي، وغالبيتهم م����ن مواطني إريتريا 

والسودان.  

وين����ص تعديل قانون التس����لل الجديد، 

الذي اقره الكنيست في مطلع العام الماضي 

ودخل حيز التنفيذ في ش����هر حزيران من 

الع����ام الماضي، على أن����ه باإلمكان احتجاز 

مهاج����ر غي����ر قانوني مدة ثالث س����نوات، 

استنادا إلى مخالفة التسلل وحدها.  

وعقب رئي����س االئتالف في الكنيس����ت، 

ياريف ليفين، على ق����رار المحكمة بالقول 

إن »المحكم����ة العليا ضربت رقما قياس����يا 

من الفلتان بإصدارها قرارا جنونيا سيحول 

إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة جميع 

مهاجريه����ا. وعل����ى الكنيس����ت أن تس����ن 

القانون مجددا، ووضع حد لنشاط المحكمة 

العليا ال����ذي يجري بصورة تفتقر بش����كل 

مطلق على الصالحية«.  

المحكمة العليا اإلسرائيلية تلغي قانونا 

يسمح بسجن متسللين مدة ثالث سنوات

بعث 16 عضو كنيس���ت م���ن االئتالف الحكومي 

برسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 

نتنياهو، طالبوه فيها باإلعالن عن خروج الحكومة 

من مس���ار أوسلو ورفضها االنس���حاب من مناطق 

ف���ي الضف���ة الغربية وتس���ليمها إلى الس���لطة 

الفلسطينية.

ونقلت صحيف���ة »معاريف« أم���س االثنين عن 

رس���الة أعضاء الكنيس���ت أنه »بمرور 20 عاما على 

اتفاقيات أوسلو البائس���ة، ندعو رئيس الحكومة 

إلى ط���رح موقفنا الواض���ح أمام وزي���ر الخارجية 

األميركي )جون كي���ري(، بأن إس���رائيل لن تعود 

إلى مسار أوس���لو ولن تسلم أقاليم من الوطن إلى 

السلطة الفلسطينية«. 

وبين الموقعين على الرسالة 6 نواب وزراء وجاءت 

على أث���ر زيارة كي���ري إلس���رائيل، أول من أمس، 

الجانبين اإلس���رائيلي والفلس���طيني  وإعالنه أن 

يدركان أن هدف المفاوضات بينهما هو الوصول 

إلى حل الدولتين.

ووق���ع على الرس���الة رئيس���ا »اللوب���ي من أجل 

أرض إس���رائيل« في الكنيس���ت، ياري���ف ليفين 

وأوريت س���تروك، ونائب وزير الدفاع داني دانون، 

ونائب وزير الخارجية زئي���ف إلكين، ونائبة وزير 

المواص���الت تس���يبي حوتوفيلي، ونائ���ب الوزير 

أوفير أكونيس، ونائب وزير األديان إيلي بن دهان، 

ونائب وزي���ر التربية والتعليم أفي فارتس���مان، 

وأعضاء الكنيس���ت ميري ريغ���ف ودافيد روتيم 

وأييلت ش���اكيد ونيس���ان سلوميانسكي وموطي 

يوغي���ف وش���ولي معل���م وزبولون كليف���ا ويوني 

شيطبون.

ويش���ار إل���ى أن جميع الموقعين على الرس���الة 

ينتمون ألحزاب الليكود و«إسرائيل بيتنا« و«البيت 

اليهودي«.

وأث���ار تصريح كي���ري المذك���ور حفيظة أعضاء 

الكنيست من اليمين، وخاصة بعد أن أعلن الوزير 

األميرك���ي في خت���ام لقائه م���ع نتنياهو أن »حل 

الدولتين مقبول على الجانبين«.

واقتب���س إلكين، خ���الل اجتماع لنش���طاء حزب 

الليكود الحاكم بمبادرة الوزير س���يلفان ش���الوم، 

مس���اء أول من أمس، من أقوال أدلى بها نتنياهو 

قب���ل 11 عاما، وش���دد فيها عل���ى أن »القول نعم 

للدولة الفلس���طينية يعن���ي ال للدولة اليهودية، 

والق���ول نعم للدول���ة اليهودية يعن���ي ال للدولة 

الفلسطينية«.

وأضاف إلكين أن »رئيس الحكومة نتنياهو قال 

في حينه إن ’الفلس���طينيين س���يتمتعون بكافة 

الحقوق، باستثناء حق واحد، وهو الحق في القضاء 

على دولة إس���رائيل، ولذلك سيحصلون على حكم 

ذاتي وليس على دولة«.  

وتابع إلكين أن نتنياهو قال أيضا إنه »ال ينبغي 

الخوف من أن المجتمع الدولي ال يتفق مع موقفنا 

حيال الموضوع الفلس���طيني، وفي الماضي أيضا 

لم نأبه بموقفه«. 

وقال إلكين »نحيي في هذه األيام مرور 20 عاما 

على اتفاقيات أوس���لو، وهذا هو الوقت المناسب 

للتس���اؤل حول ما إذا كان هناك سبب لالحتفال؟ 

تل في عمليات عدائية 2500 
ُ
فمن���ذ قيام الدولة ق

شخص، بينهم 1500 بعد اتفاقيات أوسلو، وهذه 

األرقام تتحدث عن نفسها«.

وأض���اف »نعلن الي���وم أننا ل���ن نتنازل بعد 

اآلن ع���ن أمن إس���رائيل، واالتفاقيات ال تجلب 

دائما السالم واألمن، وأحيانا تجلب دماء أكثر 

وحس���ب، وبات معروفا اليوم أن المستوطنات 

ليس���ت س���بب الصراع رغم أن هذا ما يقولونه 

لن���ا، إذ أن الص���راع هنا قبل ذل���ك، وهدفهم 

)الفلس���طينيون( ف���ي الماض���ي والي���وم هو 

التخلص منا«.

أعضاء كنيست من االئتالف الحكومي يطالبون نتنياهو التعهد بعدم االنسحاب من مناطق أخرى في الضفة الغربية!
* نائب وزير الخارجية: نتنياهو شّدد قبل 11 عامًا على أن قول نعم للدولة الفلسطينية يعني ال للدولة اليهودية *

أظه���رت معطي���ات جديدة نش���رتها دائ���رة اإلحصاء 

المركزي���ة اإلس���رائيلية، أم���س االثنين، أن عدد س���كان 

إس���رائيل بلغ 8,080,600 نس���مة. وبلغ ع���دد اليهود من 

بينه���م 6,066,300، فيما عدد الع���رب 1,669,800، لكن 

هذا المعطى يش���مل الفلسطينيين في القدس الشرقية 

المحتل���ة والمواطني���ن في قرى هضبة الج���والن العربية 

الس���ورية المحتلة. وهن���اك حوالي 344 ألفا من س���كان 

إس���رائيل الذي���ن يعرف���ون ب«آخري���ن« وغالبيتهم من 

المس���يحيين غير العرب الذين هاجروا مع عائالتهم من 

دول االتحاد السوفييتي السابق. 

ويتبي���ن م���ن المعطيات أن نس���بة النمو الس���كاني في 

إس���رائيل بلغت 1.9% في العام 2012، وهي نسبة مشابهة 

لتلك التي تم تس���جيلها خالل الس���نوات األخيرة. وبلغت 

نسبة النمو السكاني لدى اليهود 1.7% ولدى العرب %2.3. 

وتعتبر المجموعة الس���كانية في إسرائيل شابة قياسا 

بالدول الغربية. وتفيد المعطيات حول العام الماضي، بأن 

28.2% من الس���كان هم حتى سن 14 عاما، ونسبة من هم 

فوق س���ن 65 عاما وصلت إلى 10.4%. وارتفعت نسبة من 

هم فوق سن 75 عاما بشكل طفيف ووصلت إلى %4.8. 

ويع���ّرف 9% من الس���كان اليه���ود أنفس���هم بأنهم 

حريدي���م، و10% متدين���ون، و15% متدين���ون محافظون، 

و23% محافظون غير متش���ددين دينيا، و43% علمانيون. 

وال يس���ارع اإلس���رائيليون إلى ال���زواج، إذ أن 63.9% من 

الرجال و46.1% من النس���اء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

25 عاما إلى 29 عاما كانوا عازبين في العام 2011. ويش���ار 

إلى أن 38.1% من النس���اء كّن عزب���اوات في العام 2000. 

وأضافت المعطيات أن نحو 45% من الرجال العرب و%18.9 

من النس���اء العربيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 – 

29 هم عازبون.

نصف اليهود يسكنون في الوسط 
يس���كن قرابة 41% من سكان إسرائيل في منطقة وسط 

البالد، أي أن 24% يس���كنون في ل���واء المركز و16.5% في 

ل���واء تل أبيب. ويس���كن في منطقة الش���مال 16.5% من 

الس���كن وفي منطقة الجنوب 14%. ويس���كن 12% في لواء 

حيفا و12% في لواء القدس )ويش���مل المس���توطنات في 

القدس الش���رقية(. ويقط���ن 4% في المس���توطنات في 

الضفة الغربية. وتش���ير المعطيات إلى أن نصف السكان 

اليهود يس���كنون في وس���ط إس���رائيل، 28.3% في لواء 

المركز و20.5% في لواء تل أبيب.

معطيات دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية: 
القدس تسجل أعلى ميزان »هجرة سلبية« 

* السكان اليهود في إسرائيل: 9% حريديم، 10% متدينون، 15% متدينون محافظون، 23% محافظون غير متشددين 

دينيا، 43% علمانيون * عدد العرب 1,669,800 بما  يشمل الفلسطينيين في القدس الشرقية وأهالي قرى الجوالن * 

ويسكن قرابة 60% من العرب في منطقة الشمال، %42.8 

في لواء الش���مال و14.4% في لواء حيفا. ويس���كن 13% في 

لواء الجنوب، أي في النقب. ووفقا للمعطيات اإلس���رائيلية 

فإن 18.9% من الس���كان الع���رب )وغالبيتهم العظمى من 

فلسطينيي القدس الشرقية( يسكنون في لواء القدس. 

وتش����ير المعطيات إلى أنه خالل العام 2012 تم تسجيل 

قراب����ة 260,800 طلب تغيي����ر عنوان واالنتق����ال من تجمع 

سكني إلى آخر. وتبين أن لواء المركز هو صاحب أكثر ميزان 

هجرة داخلية »إيجابي«، وهذا المعطى ثابت خالل السنوات 

األخي����رة. وكان عدد الذين انتقلوا للس����كن في لواء المركز 

أكثر بحوالي 10,400 ش����خص من الذين غ����ادروا هذا اللواء. 

كذلك انتقل للس����كن من داخل إسرائيل إلى المستوطنات 

4300 ش����خص أكثر م����ن الذين غادروا المس����توطنات. كما 

سجل لواء حيفا ميزان هجرة »إيجابي« بحوالي 1200 شخص. 

وتبين أن ميزان الهجرة في ألوية القدس والشمال وتل 

أبيب والجنوب كان »س���لبيا«. ويبرز بش���كل خاص ميزان 

الهجرة »الس���لبي« في لواء القدس، حي���ث غادره حوالي 

7500 ش���خص أكثر مما انتقل للس���كن فيه خالل العام 

الماضي. وبلغ ميزان الهجرة الس���لبي في تل أبيب 4800 

شخص، وفي لواء الجنوب 1900 شخص.

وعل���ى غرار الس���نوات الماضية فإن جمي���ع المدن  التي 

يزداد عدد س���كانها عن 200 ألف نس���مة ش���هدت ميزان 

هجرة س���لبيا، باستثناء مدينة بيتاح تيكفا. وسجلت ثالث 

مدن من التي يتراوح عدد س���كانها م���ا بين 100 ألف و199 

ألف ميزان هجرة إيجابي، وهي عسقالن ونتانيا ورحوفوت.  

وس���جلت مدينة القدس أعلى ميزان هجرة سلبي، حيث 

غادرها 8700 شخص. بينما سجلت حيفا أدنى ميزان هجرة 

س���لبي، وغادرها 700 ش���خص. وارتفع عدد سكان البلدات 

الصغيرة، التي تضع ش���روطا لمن يريدون االنتقال للسكن 

فيها وتعتبر جودة الحياة فيها مرتفعة، ب7900 نسمة.

االكتظاظ السكاني
ازداد االكتظاظ الس���كاني في إس���رائيل خالل السنوات 

األخيرة، وأصبح يسكن 353 نس���مة في الكيلو متر المربع 

الواحد في العام 2012، بينما كان يس���كن 288 نس���مة في 

الكيلو مت���ر المربع في العام 2000. وتبي���ن المعطيات أن 

لواء تل أبيب هو األكثر اكتظاظا في إسرائيل، ويسكن فيه 

7658 نسمة في الكيلو متر المربع الواحد. كذلك فإن لوائي 

القدس والمركز مكتظان نس���بيا، ففي القدس يسكن 1512 

نس���مة في الكيلومتر المربع و1492 في المركز. أما في لواء 

الشمال فيسكن 295 نس���مة في الكيلو متر المربع الواحد 

وفي الجنوب يسكن 81 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. 

ومن بين الم���دن التي يزيد عدد س���كانها عن 10 آالف 

نسمة، فإن مدينة بني براك هي األكثر اكتظاظا إذ يسكن 

22,921 نس���مة في الكيلومتر المربع الواحد. ويس���كن في 

مدينة غفعتاييم 17,232 نس���مة ف���ي الكيلومتر المربع، 

وفي بات يام 15,764 نس���مة ف���ي الكيلومتر المربع، وفي 

مستوطنة »موديعين عيليت« يس���كن 12,314 مستوطن 

ف���ي الكيلومت���ر المربع، وف���ي إلعاد يس���كن 11,859 في 

الكيلومتر المربع. 

وت���ل أبيب هي المدينة األكثر اكتظاظا من المدن التي 

يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، حيث يسكن 8009 

نسمة في الكيلومتر المربع، وتليها القدس حيث يسكن 

6,527 نسمة في الكيلومتر المربع. 

وقرية جس���ر الزرقاء هي األكثر اكتظاظ���ا من بين البلدات 

العربية التي يزيد عدد س���كانها عن 10 آالف نس���مة، حيث 

يس���كن 8,402 نس���مة في الكيلومتر المربع. وتليها مدينة 

الناصرة حيث يس���كن 5,211 نسمة في الكيلومتر المربع، ثم 

يافة الناصرة حيث يسكن 4330 نسمة في الكيلومتر المربع.    

والدات أكثر وارتفاع معدل األعمار
ولد في إسرائيل 170,940 مولودا في العام 2012، بزيادة 

2.8% عن الع���ام 2011، وبينهم 73% يه���ود و24% عرب. 

ويتبين من المعطيات أن س���ن المرأة أثناء الوالدة األولى 

قد ارتفع م���ن 25.1 عاما في العام 1994 إلى 27.3 عاما في 

العام 2012. وس���ن المرأة اليهودية في الوالدة األولى هو 

28.2 عاما وسن المرأة العربية هو 23.5 عاما.

ويتميز لواء تل أبيب بأنه اللواء الذي يسكنه أعلى نسبة 

من األزواج بدون أوالد وهي 32%، بينما النس���بة القطرية 

هي حوالي 24%. كذلك فإن هذا اللواء س���جل أدنى نسبة 

م���ن األزواج مع أوالد دون س���ن 17 عاما وه���ي 39%، بينما 

النس���بة القطرية ه���ي 49%. كذلك فإنه يس���كن لواء تل 

أبي���ب ولواء الجنوب أعلى نس���بة من العائ���الت األحادية 

الوالدين مع أوالد دون س���ن 17 عام���ا، في تل أبيب %7.6 

وفي الجنوب 6.8%، بينما النسبة القطرية هي %6.1.   

وتش���ير المعطيات إلى أن معدل طول حياة الرجال وصل 

في الع���ام 2012 إلى 79.9 عاما، والنس���اء إل���ى 83.6 عاما. 

وتبين أن طول األعمار في إس���رائيل ازداد خالل ال35 سنة 

األخيرة ب8.7 لدى الرجال و8.9 لدى النس���اء. وازداد طول 

األعمار لدى الرجال في العقد األخير ب2.4 عام ولدى النساء 

2.1 عام. وتبين أن طول أعمار اليهود أعلى من العرب، بفارق 

3.7 سنة لدى الرجال و3.3 سنة لدى النساء.

وألمحت المعطيات إلى اتساع الفقر في إسرائيل، إذا أنه 

خ���الل العام 2012 احتاج 15% من اليهود و23% من العرب 

إلى الخدمات االجتماعية. وتش���كل هذه النسبة 17% من 

مجمل الس���كان. ويزداد الوضع سوءا بين المسنين، إذ أن 

32% من أبناء 65 عاما فما فوق و48% من أبناء 75 عاما فما 

فوق مسجلين في أقسام الخدمات االجتماعية.  
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توطئة
يح���دد التخطي���ط حيز حياة اإلنس���ان ف���ي الحاضر 

والمس���تقبل، ويمك���ن للتخطيط الحضري أن يش���كل 

رافعة لتط���ور اجتماعي واقتصادي وبيئ���ي، غير أنه 

يمكن أن يش���كل أيضا أداة سياسية لتطبيق سياسة 

تقوم على السيطرة وفرض القيود والحد من التطور. 

وتترتب على سياسة التخطيط التفاضلية )القائمة 

على التمييز( المتبعة تجاه الس���كان اليهود والسكان 

العرب في إس���رائيل، انعكاس���ات س���لبية على قدرة 

األقلي���ة العربية على التط���ور والتقدم م���ن الناحية 

االجتماعية واالقتصادية، وعلى االندماج في النس���يج 

المجتمعي. 

إن التمييز في مجاالت التخطيط وتخصيص األراضي، 

وضائقة السكن التي يعاني منها الجمهور العربي في 

إس���رائيل، هي حقائق قائمة ال جدال فيها، بل وجرى 

اإلق���رار به���ا في تقرير »لجن���ة أور«  )لجن���ة التحقيق 

الرسمية في أحداث - صدامات - تشرين األول/ أكتوبر 

2000 التي قتل فيها 13 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة 

اإلس���رائيلية( الذي صدر في العام 2003، وكذلك من 

قبل المحكمة اإلس���رائيلية العليا )مث���اًل في التماس 

»كتسير« 1995(. وفي هذا السياق، فإن تحليل خريطة 

الس���لطات المحلية في إس���رائيل يش���ير  بوضوح إلى 

اتجاهات وغاي���ات التخطيط المطبقة تجاه التجمعات 

الس���كانية العربية، وإلى ما ينتج عنها من انعدام في 

المساواة والعدالة في توزيع األراضي. 

انعدام المساواة في تخصيص األراضي
 تش���كل مساحة مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية 

حوالي 4ر3% من مس���احة الدولة على الرغم من أن نس���بة 

السكان العرب في إسرائيل تصل حاليًا إلى قرابة 20% من 

مجموع الس���كان.  وعلى الرغم من أن عدد الس���كان العرب 

تضاعف منذ قيام دولة إس���رائيل 7 مرات، إال أن مس���احة 

مناط���ق البناء للس���كن بقيت م���ن دون أي تغيير تقريبًا، 

وم���ن هنا تعتبر الكثافة الس���كانية ف���ي البلدات والقرى 

العربية داخل إس���رائيل من األكثر ارتفاعًا على مس���توى 

العال���م.  باإلضافة إلى ذلك، لم يجر منذ العام 1948 إقامة 

أية مدينة أو بل���دة عربية جديدة، بينما أقيمت في نفس 

الفترة أكثر من )700( مدينة وبلدة يهودية جديدة.  

وفي الفترة الممتدة من العام 2001 وحتى العام 2011 لم 

يخصص للسكان العرب سوى ما نسبته 5ر8% من مجموع 

نس���بة األراضي التي س���وقتها »دائرة أراضي إسرائيل« 

لألغراض السكنية. 

مصادرة األراضي
تخض���ع حاليا قراب���ة 6ر96% من أراض���ي الدولة لملكية 

يهودية مقابل أقل من 4% عش���ية قيام دولة إس���رائيل،  

هذا فيما يملك المواطن���ون العرب حاليا )بملكية خاصة( 

3ر4% فقط )حوالي 700 ألف دونم( من المس���احة الكلية 

للدولة، مقابل 17% كانت بملكية الس���كان العرب عش���ية 

قيام إسرائيل.

وقد صادرت الس���لطات اإلس���رائيلية، منذ قيام الدولة 

وحت���ى »يوم األرض« في العام 1976، مس���احات واس���عة 

من أراض���ي المواطني���ن الع���رب داخل »الخ���ط األخضر« 

)في الجلي���ل والمثلث والنق���ب( وقامت بنق���ل ملكيتها 

لمؤسس���ات يهودية مثل »الكيرن كييم���ت« )الصندوق 

القوم���ي( و»دائرة أراضي إس���رائيل«، والت���ي تعمل قوال 

وعمال ف���ي خدمة أغ���راض االس���تيطان اليهودية، حيث 

أقيم���ت على ه���ذه األراض���ي العربية المص���ادرة مئات 

المس���توطنات اليهودية، ومن ضمنها مدن جديدة مثل 

نتس���يرت عيليت )الناصرة العليا( وكرميئيل في الجليل.  

وفي أعقاب أح���داث »يوم األرض«، ط���رأ تغيير على طابع 

مص���ادرة الس���لطات اإلس���رائيلية لألراض���ي العربية، إذ  

أصبحت عمليات المصادرة تتم بش���كل رئيس بواس���طة 

أدوات التخطي���ط والتنظيم، مثل تقلي���ص مناطق نفوذ 

الس���لطات المحلية العربية لتغدو أقل بكثير من مساحة 

األراضي التي تقع بملكية س���كان هذه السلطات، وتنفيذ 

خط���ط تقلص اس���تخدام األراضي، من قبي���ل اإلعالن عن 

إقامة مناطق حرجية ومناطق عسكرية على أراض بملكية 

السكان العرب، باإلضافة إلى خطط ومشاريع قطرية إلقامة 

بن���ى تحتية وحدائق وطني���ة ومحمي���ات طبيعية وطرق 

س���ريعة، على مقربة من أراضي البل���دات والقرى العربية 

والتي تجد نفس���ها محاصرة بشتى أنواع ومسميات هذه 

المناطق، مما يحد ويقيد إمكانات توسيعها وتطورها بما 

يتالءم مع الزيادة الس���كانية واالحتياجات المتغيرة في 

هذه التجمعات الس���كانية العربي���ة. ولذلك أيضا لم يعد 

يتوف���ر في الكثير م���ن البلدات العربي���ة احتياطي أراض 

إلقامة مناطق صناعية وتجارية ومبان لألغراض والخدمات 

العامة.  

وفي إسرائيل 2013، ما زال قسم كبير من السكان العرب 

يعي���ش في ق���رى وبلدات تنع���دم فيها البن���ى التحتية 

الحيوي���ة، كم���ا أن هناك عش���رات اآلالف من ب���دو النقب 

يقيمون ف���ي أكثر م���ن 35 قرية ما زالت س���لطات الدولة 

ترف���ض االعت���راف بها. وتس���عى الحكومة اإلس���رائيلية 

في الفت���رة األخيرة إلى إقرار وتمري���ر خطة )خطة »برافر- 

بيغن«( لما وصف ب� »تنظيم اس���تيطان البدو في النقب«، 

غير أن هذه الخطة، التي تواجه معارضة شديدة من جانب 

الهيئات التمثيلية للمواطنين العرب، ال تعترف بالحقوق 

التاريخية للمواطنين البدو في أراضيهم، وتؤدي عمليا إلى  

إزالة هذه القرى غير المعترف بها واقتالع وتهجير حوالي 

40 ألف إنسان من بيوتهم وأراضيهم بصورة قسرية.

غياب التمثيل في مؤسسات التخطيط
يتجلى أحد أوجه سياس���ة التمييز والغبن التي يعاني 

منها الس���كان العرب في إس���رائيل على م���ر العقود في 

مجال التخطي���ط، في غي���اب التمثيل المالئ���م لهم في 

سائر مؤسس���ات ودوائر التخطيط الرسمية. وعلى سبيل 

المثال فإن »المجلس القطري للتخطيط والبناء« )وهو أعلى 

هيئة مختصة  في هذا المجال في إس���رائيل( ال يضم في 

عضويته س���وى ممثلين عربيين من أصل 32 عضوا، وفي 

اللجن���ة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الش���مال يوجد 

ممث���الن عربي���ان من أص���ل 17 )على الرغم من أن نس���بة 

السكان العرب تش���كل أكثر من 50% من مجموع السكان 

في هذا اللواء(، وفي اللجنة اللوائية للتخطيط في منطقة 

المركز يوج���د ممثل عربي واحد، هذا فيما ال يوجد نهائيا 

أي تمثيل للعرب في  لج���ان التخطيط اللوائية في لوائي 

القدس وتل أبيب.  

وتتمتع 6% فقط )5 من أصل 77( من السلطات المحلية 

العربية بوجود لجان تخطيط محلية مستقلة، وذلك مقابل 

53 % )79 من أصل 148( من الس���لطات المحلية اليهودية 

التي تتمتع بوجود مثل هذه اللجان.

كذلك فإن ق���رارات التخطيط المتعلقة بالبلدات والقرى 

واألحي���اء  العربية، تتخذ ف���ي الكثير من األحيان من دون 

إتاحة إمكانية للسكان بممارسة حقهم في االعتراض على 

عمليات التخطيط أو المش���اركة فيه���ا مما يؤدي، نتيجة 

لهذه القرارات، إلى إلحاق الضرر بنس���يج حياة الس���كان 

العرب. 

انعدام الخرائط الهيكلية
ف���ي الكثير من القرى والبل���دات العربية ال توجد خرائط 

هيكلي���ة، وإذا ما وجدت مثل ه���ذه الخرائط فإنها تكون 

غالب���ا غير مالئم���ة لالحتياجات المتغيرة للس���كان، وفي 

بعض األحيان ال يمكن تطبيقها بسبب القيود  واإلجراءات 

البيروقراطي���ة.  وعل���ى س���بيل المثال فق���د أعلنت وزارة 

الداخلية ف���ي العامين 2000 و2005 ع���ن خطة ترمي إلى 

دف���ع وتس���ريع مخططات وخرائ���ط هيكلية في الوس���ط 

العرب���ي،  وقد تمت المصادقة بالفع���ل، منذ العام 2000، 

عل���ى 36  خريطة هيكلية، غي���ر أن هذه الخرائط ال تخدم 

سوى س���كان 41 بلدة وقرية عربية من أصل 119، فضال عن 

أن 14 خريطة هيكلية م���ن ال�36، ما زالت على الورق فقط، 

ولم تش���ق طريقها إلى التنفيذ جراء سلسلة من العوائق 

البيروقراطية. 

إل���ى ذلك، ما زال م���ن  غير  الممكن ف���ي 22 بلدة عربية 

تقديم خطط لتوس���يع مناطق البن���اء وتغيير تخصيص 

أراض، وذلك بدعوى أن هذه الخطط ال تس���تجيب للشروط 

والمتطلبات األساس���ية، ومنها مثال وجود ش���بكة صرف 

صح���ي مركزية، علما أن المش���كلة تكمن هنا أساس���ا في 

عدم اهتمام وزارة الداخلية بتوفير وإقامة البنى التحتية 

المالئم���ة في البل���دات العربي���ة، مثل ش���بكات الصرف 

المركزية. 

ويمكن اإلش���ارة في هذا الس���ياق أيضا إلى العديد من 

الجوانب والمش���اكل األخرى التي تب���رز التمييز في مجال 

التخطي���ط في إس���رائيل، مث���ل النقص ف���ي تخصيص 

األراض���ي للحدائ���ق العامة ولمرافق خدم���ات الجمهور أو 

خدمات الط���وارئ في القرى والبل���دات العربية، فضال عن 

إهمال البنى التحتية. ويعبر كل ذلك عن سياسة حكومية 

تتمثل في انعدام المس���اواة في توزيع الموارد، وانتهاج 

سياسة تخطيط منفصلة، تقوم على الغبن والتمييز تجاه 

التجمعات السكانية العربية في إسرائيل. 

سياسة التخطيط 
وانعكاساتها على السكان العرب

تركز سياس���ة التخطيط الرسمية المتعلقة بالتجمعات 

الس���كانية العربية على تش���جيع البناء المش���بع )البناء 

العمودي- طوابق( س���واء من خالل اش���تراط وربط عطاءات 

بمثل هذا الن���وع من البناء، أو عن طري���ق تقديم الحوافز 

المش���جعة له.  غير أن هذه السياس���ة غير قابلة للتنفيذ 

نظرا ألنها ال تنس���جم مع النسيج القروي- الريفي لمعظم 

التجمع���ات الس���كانية العربية، والتي تفتق���ر إلى البنى 

التحتي���ة المالئمة للبناء المش���بع، مثل ش���بكات الصرف 

الصحي والمناطق الصناعية وأماكن التش���غيل والمناطق 

الخضراء، وغيرها. إن هذه السياسة التي تطالب المواطنين 

القاطني���ن في بلدات وقرى ريفية ذات مس���احة محدودة، 

بالس���كن في مباني طوابق بص���ورة مكتظة، من دون توفر 

البن���ى التحتية والخدمات العامة الحيوية، ومن دون توفر 

مناط���ق صناعية وأماكن تش���غيل، س���وف تترتب عليها 

بالضرورة انعكاسات مدمرة، ذلك ألن هذه القرى والبلدات 

س���تتحول، في ظل غياب االس���تثمار  في البنى التحتية 

المادية واالقتصادية واالجتماعية التي تهيئها لالنتقال 

إلى طاب���ع حياة حضري، إلى بؤر للبطالة والفقر واالكتظاظ 

الخانق والعنف والنشاط غير القانوني. وفي الحقيقة فإن 

معطيات »مكتب اإلحصاء المركزي« اإلسرائيلي تظهر بأن 

القرى والبلدات العربية تقبع في أس���فل س���لم المستوى 

االقتصادي واالجتماعي في إسرائيل. عموما، يمكن القول 

إن سياس���ة التخطيط الرسمية التي تشجع البناء المشبع 

ف���ي البلدات العربية، من دون تخصي���ص  الموارد الالزمة 

إليجاد بنى تحتية مالئمة، تش���كل دليال واضحا على عدم 

اس���تعداد الحكومات اإلس���رائيلية المتعاقبة للعمل على 

توسيع وتطوير هذه البلدات، وعلى تقديم أو إيجاد حلول 

للمش���اكل والضوائق السكنية واالقتصادية واالجتماعية 

التي تعاني منها.  

م���ن جهة أخ���رى يعاني الس���كان العرب في إس���رائيل 

من مش���كلة انعدام إمكانية االنتق���ال الجغرافي، إذ يجد 

المواطنون العرب أنفس���هم بصورة عام���ة، مجبرين على 

مواصلة الس���كن في مسقط رأس���هم، نظرا ألن اإلمكانات 

والبدائ���ل األخ���رى موصدة في وجههم. وخالفا للس���كان 

اليهود، فإن الخيارات المتاحة أمام السكان العرب الختيار 

أماكن س���كنهم، تعتبر مقلصة ومحدودة للغاية.  وفيما 

عدا أزمة العقارات والس���كن العامة القائمة في إسرائيل، 

والتي تعبر عن نفس���ها في األسعار والتكاليف المرتفعة 

جدا لش���راء الش���قق الس���كنية في المدن الكبي���رة، نجد 

أن الجمه���ور العربي يعاني من قي���ود إضافية نابعة من 

سياسة إقصاء رس���مية ممأسسة، غايتها منع المواطنين 

العرب من السكن في المدن والبلدات اليهودية.. ويشكل 

قان���ون »لجان القب���ول« مثاال على هذا الن���وع من التمييز 

الممأسس، والذي يضفي، بذريعة المحافظة على النسيج 

االجتماعي،  شرعية قانونية على رفض طلبات المواطنين 

العرب الذين يرغبون في الس���كن في بلدات يهودية في 

الجليل والنقب.  باإلضافة إلى ذلك فإن المظاهر والدعوات 

العنصري���ة إلى عدم بيع )أو تأجير( ش���قق وبيوت للعرب، 

تقلص بدورها أيضا إمكانات السكن المتاحة أمامهم. 

السياسة القائمة وآفاق التطور والمستقبل
تؤدي سياس���ة التخطيط الحكومية، والتي ال تتالءم مع 

احتياجات السكان العرب، إلى خلق قيود ومصاعب أمام كل 

مواطن خامس في إسرائيل، في تجسيد حقه األساس في 

السكن.  ويمكن القول إن  هذه السياسة، التي ال تتضمن 

خطط���ا طويلة األمد لتحقيق النم���و واالزدهار االقتصادي 

واالجتماعي للس���كان العرب، تجسد رؤية مقنعة فحواها 

أنه »ال مكان« للمواطنين العرب في دولة إسرائيل.

كذلك فإن عدم وجود سياسة تخطيط مالئمة يؤثر أيضا 

بشكل سلبي على صورة الجمهور العربي في إسرائيل، إذ 

ينظر له على نحو مغلوط كما لو أنه جمهور يعمل ويتصرف 

بص���ورة مخالفة للقانون ويس���تولي  عل���ى أراضي الدولة 

ويبني من دون الحصول عل���ى تراخيص البناء الالزمة من 

السلطات المعنية.  ومن الواضح أن الحكومات اإلسرائيلية، 

وعوضا عن االس���تثمار في إيجاد حلول للمشاكل القائمة 

في الوس���ط العربي، تنتهج  سياسات تؤدي إلى تكريس 

الوض���ع، بل وإل���ى تفاقمه أكثر فأكثر، كما أنها تس���اهم 

بذلك في تعميق الش���رخ والفجوات بين الس���كان اليهود 

والس���كان  الع���رب في إس���رائيل.  ولعل السياس���ة التي 

أتبعت في عهد حكومة إسحق رابين الثانية )1992- 1995(، 

تش���كل دليال على أنه يمكن تغيير وضع الس���كان العرب 

عن طريق تخصيص الم���وارد والتخطيط المالئمين.  فقد 

خصصت واستثمرت الحكومة إبان تلك الفترة موارد مالية 

كبي���رة في تطوير البن���ى التحتية والمراف���ق الخدماتية 

والتش���غيلية وتخصيص األراضي إلقامة مناطق صناعية 

وتجارية في العديد من التجمعات السكانية العربية.

وفي العقد األخير طرأ تحس���ن معين في سياسة الدولة 

تجاه الس���كان العرب في مجال التخطيط، على األقل على 

المس���توى النظري، إذ أقرت الدولة بحقيقة وجود ضائقة 

ومشاكل في المدن والبلدات العربية تستدعي المعالجة، 

وق���د تمت المصادقة عل���ى دفع خرائ���ط هيكلية وخطط 

مفصلة في العديد من السلطات المحلية العربية.  غير أن 

البنى التحتية المتردية في البلدات العربية وعدم إشراك 

الجمهور العربي بصورة حقيقية في التخطيط، ما زاال من 

األسباب الرئيسة التي تحول دون إحراز تقدم ملموس في 

تنفيذ هذه الخطط، وهذا فضال بالطبع عن اس���تمرار تلكؤ 

ومماطلة الحكومة في تخصيص الميزانيات الالزمة إلخراج 

مثل هذه الخطط إلى حيز التنفيذ العملي.

إن أي توج���ه جاد نحو  إحداث تغيير حقيقي في الوضع 

القائ���م في الوس���ط العربي، يقتضي الش���روع عمليا في 

تطوي���ر البن���ى التحتية م���ن دون وضع ش���روط أو عوائق 

بيروقراطية ال مبرر لها، وبعد ذلك فقط يمكن المبادرة إلى 

إقرار تخطيط هيكلي يشخص احتياجات الجمهور العربي 

ويحرص على إشراكه في هذه العملية.

إن التخطيط الحضري هو مصطلح أوسع بكثير من القرار 

المتعل���ق بتخصيص األراض���ي في الدول���ة.  فالتخطيط 

الحضري يحدد ما إذا كانت إس���رائيل ستبدو بعد عشرين 

أو ثالثين عاما دولة ديمقراطية متنورة، تنتهج المساواة 

وتعم���ل في خدم���ة ولمصلح���ة جميع مواطنيه���ا، وهذا 

يتطل���ب إعطاء تمثيل مالئم للس���كان الع���رب في جهاز 

التخطيط، س���واء على المستوى التمثيلي أو على مستوى 

اتخاذ  القرار، وإتباع سياسة عادلة أكثر في توزيع أراضي 

الدولة وتخصيص واس���تثمار الم���وارد المالية في إقامة 

وتطوير البنى التحتية في القرى والبلدات العربية. 

في المقابل، فإن استمرار السياسة القائمة تجاه الوسط 

العربي من شأنه فقط أن يفاقم الوضع والفصل والفجوات 

بين السكان العرب والسكان اليهود في دولة إسرائيل. 

_________________________

)*( مهندس. هـــذا المقال ظهر في العدد األخير من دورية »برلمانت« 

)برلمان( اإللكترونية والتي يصدرها وينشـــرها »المعهد اإلســـرائيلي 

للديمقراطية«.  ترجمة سعيد عّيـاش.

سياسة األراضي والتخطيط في إسرائيل- ال مكان للعرب!

الس����وريين الذين س����يطروا على الموقع، طوال أكثر من 

أسبوعين، إلى أن تمكنت القوات اإلسرائيلية من إعادة 

احتالله في الثاني والعش����رين من شهر تشرين األول/ 

أكتوبر وإعادة رفع العلم اإلسرائيلي فوقه. 

ويق����ول الكاتب إن قصة معرك����ة »موقع جبل حرمون« 

تلخص قصة الحرب التي فرضت على إسرائيل في »يوم 

الغفران«، بما انطوت عليه من صدمة وتقصير وهزيمة.  

وق���د اعتم���د المؤلف في وض���ع هذا الكت���اب على 

مقاب���الت أجراها مع عش���رات الق���ادة والجنود الذين 

ش���اركوا في مع���ارك جبل الش���يخ ومرتفعات هضبة 

الجوالن في ح���رب العام 1973، ووق���ع العديد منهم 

في أسر الس���وريين. وقد صدرت للكاتب، المتخصص 

حاليا ف���ي أبحاث الحرب، عدة مؤلف���ات يتناول اثنان 

منها س���يرتي حياة رئيس الحكومة الحالي بنيامين 

نتنياهو، ورئيس الحكومة رئيس هيئة أركان الجيش 

اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك. 

فصول في سيرة حياة رئيس شعبة 
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أهارون 

ياريف )1972-1964(

اسم الكتاب: »سيد االستخبارات« 

المؤلف: عاموس غلبواع 

إصدار: منشورات »يديعوت أحرونوت« 

عدد الصفحات: 744
يس���تعرض هذا الكتاب سيرة حياة الجنرال أهارون 

ياري���ف )1920- 1994(، وس���ط التركيز بش���كل خاص 

عل���ى الفترة التي تولى فيها ياريف رئاس���ة ش���عبة 

االس���تخبارات العس���كرية في الجيش اإلس���رائيلي، 

من كان���ون الثان���ي 1964 وحتى أيل���ول 1972، والتي 

خاضت خاللها إسرائيل العديد من المعارك والحروب 

»الحاس���مة« وأهمها، كما ورد في الكت���اب، المعركة 

على المياه )تحويل رواف���د نهر  األردن( في مواجهة 

س���ورية، وحرب »األيام الستة« )حرب  حزيران 1967(،  

وح���رب االس���تنزاف )1968- 1970( عل���ى الجبهتين 

المصرية والسورية. 

ويق���ول مؤلف الكت���اب، عاموس غلب���واع، الذي كان 

فيم���ا مض���ى ضابطا كبي���را )برتب���ه ميج���ور جنرال- 

عميد- احتياط( أش���غل مناصب رفيع���ة في مجتمع 

االس���تخبارات اإلس���رائيلي منها رئيس شعبة البحث 

في قسم االستخبارات العسكرية، إن الجنرال ياريف، 

الذي عايش���ه وعرف���ه غلبواع عن ق���رب، ترك بصمات 

مؤث���رة ولعب دورا مهما في مس���يرة دولة إس���رائيل 

وعمل أجهزتها االستخباراتية، وخاصة االستخبارات 

العسكرية، في تلك الفترة من ستينيات وسبعينيات 

القرن الماضي.

ويضيف أن ياريف الذي س���مي ف���ي ذلك الوقت ب� 

»سيد االستخبارات« و»كيس���نجر اإلسرائيلي«، اعتبر 

ف���ي نظر القي���ادة العس���كرية والزعامة السياس���ية 

للدول���ة، »رج���ل الحكمة« والح���ذر و»الرأي الس���ديد« 

دائما وأبدًا، وأنه تمكن خالل فترة رئاس���ته لش���عبة 

االس���تخبارات العس���كرية، م���ن وضع االس���تخبارات 

اإلس���رائيلية في مصاف أفضل أجهزة  االستخبارات 

والتجسس والبحث على مستوى العالم. 

ووفقا لما جاء في تقديم الناش���ر، فإن كتاب غلبواع 

يحتوي بين دفتيه عشرات الكشوف الجديدة والمثيرة 

المتعلق���ة بعم���ل جهاز االس���تخبارات العس���كرية 

اإلس���رائيلية في فترة الس���تينيات والس���بعينيات، 

والتي تتناول إنجازات الجهاز والتحديات والمشاكل 

الت���ي واجهها، وما واكب ذلك من قرارات ونقاش���ات 

وخالفات جرت خلف الكواليس على مستوى القيادات 

العس���كرية والسياس���ية في إس���رائيل.  وقد اعتمد 

المؤلف في وضع هذا الكتاب- الذي ذكر في تقديمه 

أن���ه أول كتاب من نوع���ه يصدر في إس���رائيل حول 

جهاز االستخبارات العس���كرية في تلك الفترة- على 

مواد ووثائق أرش���يفية أصلية، ومن ضمن ذلك وثائق 

مكتوبة بخط يد الجنرال أهارون ياريف نفسه. 

حول الجدل بين تيار »ما بعد الصهيونية«
والتيار المركزي في الصهيونية الراهنة!

للشعب  سياسية  »نــظــريــة  الــكــتــاب:  اســـم 
اليهودي- ثالثة أشكال من السرد الصهيوني« 

المؤلف: حاييم غانز 
إصدار: جامعة حيفا ومنشورات »يديعوت أحرونوت«

عدد الصفحات: 294

يبح���ث هذا الكتاب في الج���دل القائم بين تيار »ما 

بع���د الصهيونية« وبين ما يوصف ب� »التيار المركزي 

في الصهيونية المعاصرة«.  وجاء في تقديم للكتاب: 

في الوقت الذي يرفض فيه تيار »ما بعد الصهيونية« 

جملة وتفصيال الس���رد الصهيوني للتاريخ اليهودي 

وما ينطوي عليه هذا الس���رد أيضا م���ن تبرير إلقامة  

دول���ة إس���رائيل ولطابعها اليه���ودي، ف���إن التيار 

المرك���زي في الصهيونية الراهنة يقدم تفس���يرين 

للرواية الصهيونية، تفسير استمالكي )من ملكية أو 

امتالك(، وتفسير تراتبي.  ويرفض المؤلف في كتابه 

طروح���ات تيار »ما بع���د الصهيوني���ة« ويعارض في 

الوقت ذاته س���رد التيار المركزي بشأن الصهيونية 

االس���تمالكية والصهيونية التراتبية على  حد سواء، 

مقترحا »صهيونية ثالثة« يدعوها صهيونية قائمة 

على المساواة، ويقول إن هذه الصهيونية اقتلعت في 

العقود األخيرة من التي���ار المركزي  في الصهيونية 

على الرغم من جذوره���ا العميقة في التاريخ النظري 

والعملي للصهيونية.   

ويتح���رى الكت���اب فرضي���ات ومفاهيم الفلس���فة 

االجتماعية والفلس���فة األخالقية الماثلة في أساس 

التفس���يرات المختلف���ة للصهيونية والتفس���يرات 

المعارض���ة لها. ويبي���ن المؤلف، حايي���م غانز، وهو 

بروفس���ور في الفلس���فة والقانون، انعكاس���ات هذه 

الهس���توريوغرافيا   عل���ى  والمفاهي���م  الفرضي���ات 

الصهيونية كفكرة  وعل���ى  الصهيونية،  )التأرخ���ة( 

سياسية، وذلك من خالل تفحص مسألة الفوارق بين 

مكانة الس���كان اليهود ومكانة الس���كان العرب في 

إس���رائيل، وبين مكانة يهود إسرائيل ومكانة يهود 

العالم، موضحا في هذا الس���ياق إمكانيات التفسير 

المركزي���ة للصهيوني���ة كفكرة سياس���ية وكحركة 

تاريخية، مقترحا« تكريس فلس���فة سياسية للشعب 

اليهودي« قائمة على المساواة.  

ويش���ار إلى أن المؤلف، البروفس���ور غان���ز،  يعمل 

محاض���را في فلس���فة األخ���الق والدولة ف���ي جامعة 

ت���ل أبيب وزميل بحث بارز في معه���د »هرتمان« في 

القدس، وق���د صدرت له ع���دة أبح���اث ومؤلفات في 

مجال فلس���فة القانون واألخالق والعلوم السياس���ية 

والعالقات الدولية، ويش���كل  هذا الكتاب اس���تمرارًا 

وتطويرا لمواضيع تناولها غانز في اثنين من مؤلفاته 

 A Just Zionism: On the Morality  :السابقة وهما

 of the Jewish State )Oxford University Press,

 2008(; The Limits of Nationalism )Cambridge

 )University Press, 2003

قصة المعركة على موقع 
»عيون الدولة« في جبل الشيخ!

اسم الكتاب: »المعركة على الحرمون/ جبل الشيخ« 
المؤلف: إيالن كفير 

إصدار: منشورات »دفير«
عدد الصفحات: 350

يروي إيالن كفير - وهو كاتب صحافي متخصص في 

الشؤون العس���كرية- في هذا الكتاب، قصة المعركة 

الت���ي دارت بين القوات الس���ورية وق���وات الجيش  

اإلس���رائيلي في جبل  الشيخ، مع اندالع حرب تشرين 

األول/ أكتوبر 1973، ويس���رد الكتاب، حسبما جاء في 

تقديم الناش���ر، للم���رة األولى وقائ���ع المعركة التي 

دارت في اليوم األول للحرب، في السادس من تشرين 

األول/ أكتوبر حول الموقع العس���كري المحصن الذي 

أقامه الجيش اإلسرائيلي على قمة جبل حرمون )جبل 

الشيخ(.

ويق����ول إن الموق����ع ال����ذي أطلق عليه في إس����رائيل 

»عيون الدولة« س����قط في الس����اعة الرابع����ة من عصر 

يوم الس����ادس  من أكتوبر، م����ن دون أي قتال حقيقي 

تقريب����ا، حيث انقط����ع االتصال مع القوة اإلس����رائيلية 

المرابط����ة في الموق����ع ورفع العلم الس����وري على قمة 

الجبل، والذي تحول إلى أحد رموز حرب تش����رين األول، 

التي بوغتت فيها إس����رائيل على الجبهتين المصرية 

والس����ورية. ويروي الكتاب ما يصفه ب� »قصص الجنود 

اإلس����رائيليين الذين حوصروا وأسروا وعذبوا في أقبية 

التحقيق في سجن المزة« قرب دمشق، و«قصص القادة 

والجنود« من لواء »جوالني« الذين »هبوا إلنقاذ رفاقهم 

المحاصري����ن« وقت����ل منهم في أثناء ذل����ك 84 ضابطا 

وجندي����ا في معارك ضارية مع أف����راد وحدات المغاوير 
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مقابلة خاصة مع رئيس »مركز دايان ألبحاث 
الشرق األوسط وإفريقيا« في جامعة تل أبيب

البروفسور إيال زيسر 

لـ »المشهد اإلسرائيلي«: 

إسرائيل ترغب في إضعاف 

األسد مع بقائه رئيسًا لسورية!

كتب بالل ضـاهـر:

توص����ل وزي����را الخارجي����ة األميركي، ج����ون كيري، 

والروس����ي سيرغي الفروف، يوم الس����بت الماضي، إلى 

تفاهم����ات تقضي بف����رض رقابة دولية على الس����الح 

الكيميائي في س����ورية تمهيدا لتدميره، ضمن جدول 

زمني. وتمنع هذه التفاهم����ات الواليات المتحدة من 

تنفيذ تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية ضد سورية 

في أعقاب أنباء ترددت وادعت أن النظام السوري شن 

هجوما كيميائيا ضد مدنيين في 21 آب الماضي. 

ورحبت إس���رائيل بهذه التفاهمات، لكنها شددت 

على أن نجاحها مرهون بتنفيذ سورية لها. 

وأعل���ن رئي���س الحكوم���ة اإلس���رائيلية، بنيامين 

نتنياه���و، أن���ه يتعين على س���ورية تدمي���ر كافة 

األس���لحة الكيميائية التي بحوزتها. ودعا نتنياهو 

في الوقت نفسه إلى وضع تهديد عسكري ضد إيران 

لدفعها إل���ى وقف تطوير برنامجه���ا النووي، يكون 

مشابها لشدة التهديد األميركي بتوجيه ضربة ضد 

س���ورية، وذلك في موازاة محادث���ات يعتزم الغرب 

إجراءها مع إيران.

وف���ي هذه األثن���اء أفادت صحيفة »وول س���تريت 

جورنال« أمس بأن نتنياهو ش���جع المس���ؤولين في 

اإلدارة األميركية على قبول االقتراح الروسي للتوصل 

إلى حل دبلوماسي ألزمة السالح الكيميائي السوري. 

ورفض مكتب نتنياه���و التطرق للموضوع. لكن وفقا 

للتقرير، الذي استند إلى موظفين رفيعي المستوى 

في الواليات المتحدة والشرق األوسط، فإن نتنياهو 

تحدث مع كيري، يوم األربع���اء الماضي، وقال له إنه 

يعتقد أن روسيا »ال تراوغ« وأنه باإلمكان التوصل إلى 

اتفاق. 

وجاء في تقرير الصحيفة األميركية أن إس���رائيل 

تش���ارك اإلدارة األميركية في قلقه���ا من أن هجوما 

عس���كريا ضد نظام األس���د من ش���أنه أن يعزز قوة 

منظمات الجهاد العالمي المرتبطة بتنظيم القاعدة، 

التي تحارب في سورية، وتمكينها من السيطرة على 

مخزون أسلحة النظام. 

وقال رئيس »مركز دايان ألبحاث الش���رق األوس���ط 

وإفريقي���ا« في جامعة ت���ل أبيب، البروفس���ور إيال 

زيسر، ل«المشهد اإلسرائيلي«، حول االتفاق الروسي 

- األميركي »أعتقد أن هذا ما أرادت إسرائيل تحقيقه 

طوال الوقت، وهو إضعاف بشار وأن يبقى في الحكم 

ف���ي الوقت نفس���ه. أي أنه، من جه���ة، يجب أن يتم 

نزع الس���الح الكيميائي منه، وم���ن الجهة األخرى أن 

يبق���ى في الحكم م���ن أجل محارب���ة تنظيم القاعدة 

وجبهة النصرة وغيرها من منظمات الجهاد العالمي. 

وأعتقد أن إس���رائيل والواليات المتحدة تريدان بقاء 

األس���د في الحكم، خاصة وأنه لي���س لديهما بديل 

لنظام األسد في الوقت الحالي. فإسرائيل والواليات 

المتح���دة تعرف���ان األس���د ونظامه ولذل���ك فإنهما 

يفضالنه على غيره«.

)*( »المش���هد اإلس���رائيلي«: ماذا يعني هذا 
االتفاق بالنس���بة للحرب الدائرة في سورية بين 
النظ���ام والمتمردين، وه���م مجموعات ال تضم 
منظمات الجهاد العالمي فقط، خاصة على ضوء 

إلغاء الهجوم العسكري األميركي؟
زيس���ر: »االتف���اق أبق���ى المتمردي���ن يواجه���ون 

مصيره���م بنفس���هم. والوضع اآلن ه���و أن احتمال 

انتصاره���م ف���ي الصراع ض���د النظام ب���ات أصعب 

بكثير مما كان عليه قبل ذلك... ربما س���يتمكنون من 

االنتصار على النظام ويصعب معرفة كيف ستتطور 

األمور، لكن وضعهم ليس جيدا ونحن نعرف ذلك«.

)*( أال يرون في إسرائيل أنه يوجد بديل لألسد 
من داخل المعارضة السورية؟

زيسر: »في إسرائيل ال يرون بالجيش السوري الحر 

أو غيره من فئات المعارضة بديال لنظام األس���د. وإذا 

انتصرت المعارضة على النظام فهذا جيد، لكن علينا 

أن ن���درك أن الواليات المتحدة لن تح���ارب من أجل 

المعارضة السورية«.

)*( من يمول ويسلح مجموعات الجهاد العالمي، 
مثل »جبهة النصرة«، التي تحارب في سورية؟

زيسر: »السعودية وقطر وربما األتراك أيضا يقدمون 

بعض المس���اعدات. وهم يس���اعدون هذه المنظمات 

ويمدونها بالمال والس���الح بصورة غير مباش���رة، ألن 

هذه الدول تريد ترحيل األسد عن الحكم«.

)*( روسيا أنقذت س���ورية من هجوم عسكري 
أميركي. كيف تقّيم األداء الروس���ي في األزمة 
الس���ورية ودور موس���كو في الشرق األوسط في 

المستقبل؟
زيسر: »األداء الروسي هو أداء يتحلى بالمسؤولية، 

ولم يكن أداء س���لبيا. وقد أبدت روس���يا اس���تعدادا 

للتع���اون. وف���ي مقاب���ل األداء األميرك���ي الح���ازم 

واالس���تعداد لتوجيه ضربة عس���كرية، فإن روس���يا 

سعت إلى التوصل إلى حل يرضي الجميع«.

)*( ه���ل التهدي���دات والحمل���ة الدولية ضد 
سورية ستنعكس على إيران؟

زيس���ر: »رغم كل م���ا نقوله عن الوالي���ات المتحدة 

فإنها حققت ما أرادت تحقيقه من خالل تهديداتها 

لس���ورية، لكن فيم���ا يتعلق بإيران علين���ا أن ننتظر 

ونرى ما ستفعله«.

استأنف رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، بنيامين نتنياهو، 

حملت���ه ضد إيران وحض الغرب، وخاص���ة الواليات المتحدة، 

على وض���ع تهدي���د ذي مصداقية بأنه في ح���ال لم توقف 

إيران تطوير برنامجها النووي فإنها س���تواجه احتمال ضربة 

عسكرية ضدها. 

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق أميركي - روس���ي يقضي بنزع 

الس���الح الكيميائي من النظام الس���وري. وعب���ر نتنياهو عن 

ذلك بقوله خالل مؤتمر صحافي مش���ترك مع وزير الخارجية 

األميركي، جون كيري، في ختام اجتماعهما في القدس، أول 

من أمس األحد، إن »العزيمة التي تنتهجها األس���رة الدولية 
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إيران«.

وفيم���ا تتجه أنظار العالم إلى التس���وية بش���أن س���ورية 

وكيفية تطبيق اإلشراف على السالح الكيميائي فيها، تعبر 

إس���رائيل عن قلقها مما تصفه بأنه »أج���واء المصالحة« بين 

الغرب، وبش���كل خاص الواليات المتحدة، وبين إيران. وتنظر 

إس���رائيل بتوجس إلى ترحيب الغرب بإع���الن إيران، أول من 

أمس، ع���ن رغبتها في اس���تئناف االتصاالت الدبلوماس���ية 

مع الغ���رب حول البرنامج النووي. وتعتبر إس���رائيل أن إيران 

تحاول كس���ب الوقت بواس���طة محادثات دبلوماسية كهذه، 

وفي موازاة ذلك االس���تمرار في تخصيب اليورانيوم من أجل 

الوصول إلى صنع قنبلة نووية.

وعبر نائب وزي���ر الخارجية اإلس���رائيلي، زئيف إلكين، عن 

القلق اإلس���رائيلي بهذا الخص���وص، بالق���ول لموقع »والال« 

االلكتروني، أمس االثنين، إن الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 

هو »واضع أسلوب التحدث ]مع الغرب[ وتخصيب اليورانيوم 

في الوقت نفس���ه. وق���د فعل ذلك في الماض���ي وتعهد بأن 

يستمر بفعل ذلك خالل حملته االنتخابية«. 

كذلك نقل موقع »والال« عن مس���ؤولين في وزارة الخارجية 

اإلس���رائيلية قولهم إن التقديرات في إس���رائيل تشير إلى 

أن »المؤش���رات التي ظهرت في األيام األخيرة حول تسخين 

العالقات بين إيران والغرب هي بداية العملية ]الدبلوماسية[ 

وحس���ب«. وأشار المسؤولون نفسهم إلى أن »هذه المؤشرات 

ش���ملت أقوال الرئيس األميركي، باراك أوباما، حول مراسالته 

المطول���ة مع الرئيس اإليران���ي، وبيانات وزارت���ي الخارجية 

اإليراني���ة والبريطانية ح���ول عقد لقاء بي���ن وزيري خارجية 

الدولتين خالل افتتاح أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة« 

في نهاية أيلول الجاري. 

وقال مس���ؤول إس���رائيلي رفيع المس���توى إن »إسرائيل ال 

تعارض بالضرورة بذل جهد دبلوماس���ي مقابل إيران، لكننا 

بالتأكيد نتخوف من محادثات غير مفيدة وتس���تمر خاللها 

األنشطة في المنش���آت النووية ]اإليرانية[. فهذا حصل في 

الماضي وقد يحدث هذه المرة أيضا«. 

وربط هذا المسؤول اإلس���رائيلي بين الموضوعين اإليراني 

والسوري، وقال إنه »يبدو، اآلن، أن التسوية في سورية تثبت 

أن الدبلوماس���ية تحقق إنجازات، لكن ثمة أهمية ألن نتذكر 

أن ال أحد يعرف ما إذا كان االتفاق في س���ورية سينجح فعال. 

وقد ينش���أ وضع تسمح فيه الدبلوماس���ية، في سورية وفي 

إيران، لألنظمة بحيازة وتطوير سالح غير تقليدي«.

من جانبه، اعتبر وزير الطاقة والمياه اإلس���رائيلي، سيلفان 

شالوم، خالل اجتماع ألعضاء في حزب الليكود، أول من أمس، 

أن االتفاق الروس���ي - األميركي بشأن نزع السالح الكيميائي 

في س���ورية »يبدو جيدا على الورق«، مضيفا أنه »ش���بعنا من 

االتفاقي���ات الت���ي ال يت���م تطبيقها«. وق���ال إن »اإليرانيين 

يش���اهدون الصعوبة الهائلة التي كانت لدى العالم بالعمل 

ضد س���ورية، وهي دول���ة صغي���رة وضعيفة نس���بيا. وهم 

]اإليراني���ون[ بالتأكيد يقولون ألنفس���هم: ف���ي وضع كهذا 

من س���يقرر العمل ضدنا، كدولة عظمى إقليمية تطور سالحا 

نووي���ا؟«. وأض���اف أن »التهديدات ضد إي���ران ظهرت على 

أنها تهديدات بدون مضمون«، لكنه اس���تدرك أن »الواليات 

المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل دائما«.   

نتنياهو: ما ينطبق على 
سورية ينطبق على إيران

وكان نتنياه���و قال في ختام لقائه مع كيري، أول من أمس، 

»إننا ندعم جهودك المتواصلة التي من ش���أنها نزع السالح 

الكيميائ���ي الس���وري ونتابعه���ا عن كثب. يج���ب نزع كافة 

األس���لحة الكيميائي���ة الموجودة في حوزة النظام الس���وري 

وهذا س���يجعل المنطقة أكثر أمانا بكثير. يجب على األسرة 

الدولي���ة أن تضمن أن األنظمة المتطرفة لن تمتلك أس���لحة 

الدمار الش���امل ألنه كما ش���هدنا مرة أخرى في س���ورية، إذا 

امتلك���ت األنظم���ة المظلمة أس���لحة الدمار الش���امل، فإنها 

ستس���تخدمها في نهاية األمر. والعزيم���ة التي تنتهجها 

 على النظام 
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الذي يرعاها وه���و إيران. يجب على إيران أن تفهم تداعيات 

تجاهلها المتواصل للمجتمع الدولي وهي تواصل س���عيها 

نحو امتالك األس���لحة النووية. وأظهرت لن���ا األيام الماضية 

حقيقة ما أقوله منذ فترة طويلة بأنه إذا كان للدبلوماس���ية 

احتم���ال ما للنجاح فيج���ب أن يرافقها تهديد عس���كري ذو 

صدقية. وما ينطبق على سورية سينطبق أيضا على إيران«.  

من جانبه أعل���ن وزير الخارجية األميرك���ي، جون كيري، أن 

الوالي���ات المتحدة لن تكتفي بأن تنفذ س���ورية التس���وية 

األميركية - الروس���ية بشأن تدمير الس���الح الكيميائي الذي 

بحوزته���ا، لكنه ش���دد مجددا على أنه ال يوجد حل عس���كري 

لألزم���ة الس���ورية. وق���ال »نح���ن ن���درك أن تدمير الس���الح 

الكيميائي ليس الحل، ولن نتوقف عند هذا األمر«.

وأوضح كيري أن الواليات المتحدة تتوقع من السوريين أن 

»يوقفوا أعمال القتل واللجوء التي تمزق س���ورية والمنطقة 

كلها. ومثلما قلنا في الماضي فإنه ال يوجد حل عسكري لهذا 

الن���زاع، ونحن ال نريد إنتاج المزيد من المتطرفين وإنما نريد 

التوصل إلى حل سياسي. والتحدي أمامنا جميعا هو معالجة 

أمر أس���لحة الدمار الش���امل، وهذا ش���أن العالم كله. فالنزاع 

المتواصل في سورية يؤثر على جميع جيرانها، مع استمرار 

نزوح الالجئين المتواصل إليها«.

وق���ال كي���ري إنه »ج���رى اس���تخدام س���الح كيميائي ضد 

المدنيين، وهذه جريمة ضد البشرية«. وأضاف بشأن االتفاق 

األميركي - الروس���ي بخصوص الس���الح الكيميائي، أن »هذا 

إطار يتعين على األمم المتحدة أن تقره، لكن توجد إمكانية 

للحصول على كل الس���الح الكيميائي من س���ورية. وقد وافق 

الروس ونظام ]الرئيس الس���وري بش���ار[ األس���د على تزويد 

قائمة بمواقع الس���الح خالل أسبوع. ووافقت روسيا والواليات 

المتحدة على خطة لتدمير الس���الح، وسيكون هذا فعاال فقط 

إذا تم تنفيذه«.  

وقال كيري إن التهديد األميركي بمهاجمة س���ورية ما زال 

قائم���ا وأن »أوباما أوض���ح أنه من أجل تحقيق ذلك س���يبقى 

لِغ أي 
ُ
التهديد باس���تخدام القوة ماثال. وال تخطئوا، فإننا لم ن

قرار، وأوباما جدي بشأن اس���تخدام القوة إذا ما دعت الحاجة 

إلى ذلك«. وتاب���ع أنه »يحظر علينا أن نكتفي بكلمات جوفاء، 

ألن ه���ذا األمر يؤث���ر على كل المواضيع األخ���رى، مثل إيران 

وكوريا الشمالية وغيرهما«.

وقب���ل ذلك، ق���ال نتنياهو في خطاب خالل مراس���م إحياء 

الذكرى الس���نوية األربعين لحرب أكتوب���ر العام 1973، وفق 

التقويم العبري، إن »األوضاع اإلستراتيجية قد تغيرت كثيرًا 

منذ حرب يوم الغفران حيث وقعنا اتفاقيتي السالم مع مصر 

واألردن فيما نس���عى لتحقيق تسوية مع الفلسطينيين. وما 

كانت كل ه���ذه التطورات لتحدث ل���وال إدراك جيراننا أنهم 

يعجزون عن تحقيق الحسم في ميدان القتال. ونحن نتواجد 

حالي���ًا في عصر آخر، في خضّم زلزال إقليمي لم يكن له مثيل 

منذ قي���ام الدولة. وقد أصبحنا نواجه تهديدات جديدة على 

ش���كل الصواريخ والفضاء اإللكتروني وأسلحة الدمار الشامل 

أيضًا. ونأمل في أن تؤتي التفاهمات التي تم التوصل إليها 

بين الواليات المتحدة وروسيا حول قضية السالح الكيميائي 

وضع على محّك 
ُ
السوري ثمارها، علمًا أن هذه التفاهمات ست

االختبار تبعًا لنتيجتها بمعنى تدمير كامل ترس���انة السالح 

الكيميائي الذي س���بق للنظام الس���وري أن اس���تخدمه ضد 

مواطنيه«.

وأض���اف أنه »ينطبق اختبار العب���رة بخواتيمها أيضًا على 

المساعي التي يبذلها المجتمع الدولي لوقف التسلح النووي 

اإليراني، إذ لن تكون الكلمات ه���ي الفاصلة هنا بل األفعال 

والنتائج. ومهما تكن النتيجة يجب على إس���رائيل أن تكون 

مس���تعدة ومتأهبة دومًا للدفاع عن نفس���ها بقواها الذاتية 

إزاء أي تهديد، حيث تكتس���ب هذه القدرة وهذا االستعداد 

اآلن أهمية أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى«.

ليبرمان: التسوية في 
سورية جيدة إلسرائيل

أك���د وزير الخارجي���ة اإلس���رائيلي الس���ابق ورئيس لجنة 

الخارجية واألمن التابعة للكنيس���ت، أفيغ���دور ليبرمان، أن 

االتفاق األميركي- الروسي بشأن نزع سالح سورية الكيميائي 

هو خطوة جيدة بالنس���بة إلس���رائيل، وأن االختبار يكمن في 

تطبيقه.

وقال ليبرمان إلذاعة الجيش اإلس���رائيلي إن »التسوية مع 

سورية جيدة إلسرائيل، لكن االختبار في تطبيقها. واالختبار 

ه���و بالتنفيذ، ولألس���د س���جل إش���كالي جدا ب���كل موضوع 

الصدقية والنواي���ا الحقيقية، إذ أنه نف���ى قبل مدة أن لدى 

سورية سالحا كيميائيا أصال«. 

وأضاف ليبرمان أنه »بعد أس���بوع س���تتمكن إسرائيل من 

اختب���ار صدقية األس���د« وما إذا كان سيس���لم خارطة مواقع 

األس���لحة الكيميائي���ة التي بحوزت���ه إلى الغ���رب، وعندها 

س���تقارن إس���رائيل بين المعلومات التي سيس���لمها األسد 

والمعلومات الموجودة لدى أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية. 

وأردف أنه »بعد ذلك س���نعرف م���ا إذا كانت نواياه جدية أم 

أن ه���ذا مجرد تضلي���ل. ولذلك فإنه يتعي���ن علينا أن نكون 

منصتين ويقظين. وينبغي عدم الدخول في حالة نش���وة وال 

في حالة خوف«.  

وفيما يتعلق بانضمام إسرائيل إلى المعاهدة الدولية لمنع 

نشر السالح الكيميائي بعد التسوية في سورية قال ليبرمان 

إنه »فقط بعد أن يتحول الش���رق األوس���ط إلى ش���رق أوسط 

جديد فعال سيكون بإمكاننا التوقيع على أية معاهدة«.

وفي غضون ذلك اعتبر مس����ؤولون سياسيون إسرائيليون 

أن االتفاق بين الواليات المتحدة وروس����يا حول نزع السالح 

الكيميائ����ي م����ن النظام الس����وري هو حدث بال����غ األهمية 

ويكاد يكون تاريخيا، لكن تقارير أخرى أش����ارت إلى تحسب 

إسرائيلي من انعكاسات هذا االتفاق على التعامل األميركي 

مع إيران.

ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت«، األحد، عن مس���ؤولين 

سياسيين إس���رائيليين قولهم إن االمتحان حاليا هو إلى أي 

مدى ستحرص الواليات المتحدة وروسيا على أن يلتزم األسد 

بتنفيذ تعهده بشأن فرض رقابة دولية على مخزون األسلحة 

الكيميائية وتدميرها. وأضاف المس���ؤولون اإلس���رائيليون 

أنه في ح���ال أظهرت الوالي���ات المتحدة حزما ونفذ األس���د 

تعهدات���ه فإن الحديث ي���دور هنا عن ح���دث بالغ األهمية 

»ويكاد يكون تاريخيا« في الش���رق األوسط، وذلك ألن سورية 

ستفكك سالحها االستراتيجي، وألن االتفاق مع دمشق بهذا 

الخصوص سينعكس على التعامل مع إيران.

ووفقا للمسؤولين اإلسرائيليين فإن نزع السالح الكيميائي 

السوري بموجب االتفاق بين وزيري الخارجية األميركي، جون 

كيري، والروسي سيرغي الفروف، في نهاية األسبوع الماضي، 

يش���كل اختبارا للمجتمع الدولي بشأن إنش���اء نظام فعال ال 

يسمح لألسد بإخفاء الس���الح الكيميائي أو نقله إلى حلفائه 

وفي مقدمتهم حزب الله.

وقال���ت مص���ادر في الحكوم���ة اإلس���رائيلية للصحيفة إن 

االختبار بنزع الس���الح الكيميائي الس���وري يكمن في جدول 

زمني مح���دد لتنفيذ ذلك وأنه من دون ج���دول زمني كهذا 

فإن االتفاق األميركي- الروس���ي س���يبقى في الدرج. وتنظر 

إس���رائيل إلى احتمال نقل الس���الح الكيميائي الس���وري أو 

جزء منه إلى حزب الله أنه يش���كل تجاوزا لخط أحمر ستعمل 

إسرائيل في أعقابه عسكريا.

من جهة ثانية، قالت صحيفة »يس���رائيل هيوم« المقربة 

م���ن نتنياهو، إنه يس���ود قلق في إس���رائيل م���ن أن األداء 

األميركي في القضية السورية سيؤدي إلى تغيير إلى األسوأ 

في التعامل م���ع إيران. وأضافت الصحيف���ة أن التخوف في 

إسرائيل هو من تعزز اإلرادة لدى اإلدارة األميركية بالتوصل 

إلى تفاهمات مع إيران، ولذلك تطالب حكومة إس���رائيل بأن 

تحدد الوالي���ات المتحدة جدوال زمنيا خ���الل مفاوضاتها مع 

إيران من أجل وقف البرنامج النووي وإبقاء الخيار العس���كري 

على الطاولة.

وأفادت تقارير إعالمية إس���رائيلية بأن نتنياهو سيتوجه 

في نهاية الشهر الحالي إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح 

أعمال دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأنه مثلما فعل 

العام الماضي فإنه س���يخصص خطابه أمام الجمعية العامة 

للموضوع اإليران���ي. وليس معروفا بعد م���ا إذا كان نتنياهو 

سيلتقي مع الرئيس األميركي، باراك أوباما، خالل وجوده في 

الواليات المتحدة.

إسرائيل ترحب باتفاق نزع السالح الكيميائي السوري
ر الغرب من مغبة »تسخين العالقات« مع إيران!

ّ
وتحذ

* نتنياهو: إيران تدعم نظام األسد وعلى العالم أن يبدي حيالها حزما شبيها 
بالذي أبداه حيال سورية * ليبرمان: التسوية في سورية جيدة إلسرائيل *
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” االقتصـــادي

أرباح البنوك الكبرى تجاوزت 
مليار دوالر خالل نصف سنة!

س���جلت البنوك التجارية الخمس���ة الكبرى في إس���رائيل 

ف���ي النصف األول م���ن العام الجاري أرباح���ا إجمالية بقيمة 

تج���اوزت ملي���ار دوالر بقليل، وبهذا رفعت أرباحها بنس���بة 

14% مقارن���ة بنفس الفت���رة من العام الماض���ي، وذلك على 

الرغم من كل األحاديث في إس���رائيل عن »أزمة اقتصادية« 

و«تباطؤ اقتصادي« ظهرت على مدى عدة أشهر سبقت إقرار 

الميزانية العامة قبل أقل من شهرين.

وتق���ول التقارير االقتصادية إن تخفيض الفائدة البنكية 

األساس���ية من 2% من نهاية العام الماضي إلى 25ر1% حتى 

النص���ف األول من العام الجاري )وه���ي ال تزال قائمة بنفس 

المس���توى(، كان من المفروض أن يقلص حجم أرباح البنوك، 

ورغ���م ذلك فقد »نجح���ت« البن���وك في تجاوز انعكاس���ات 

تخفيض الفائ���دة وتقلي���ص مداخيلها منه���ا، ومن ضمن 

أس���اليب تجاوز هذه االنعكاس���ات هو بيع سندات دين في 

األسواق المالية.

واس���تمرت ف���ي النصف األول م���ن العام الج���اري ظاهرة 

العم���والت البنكي���ة المفرطة، رغم كل المس���اعي على مدى 

س���نوات لتقليص حج���م العم���والت، وانتق���ال البنوك في 

إس���رائيل إل���ى اعتماد اس���تثمار األم���وال بدال م���ن زيادة 

العم���والت في عمله���ا الجاري. وتق���ول تقاري���ر إن البنوك 

استبقت تعديالت متوقعة على احتساب العموالت البنكية 

ورفعت بعضا منها.

وقد جبت البنوك الخمس���ة الكبرى، خالل نصف عام، 95ر1 

ملي���ار دوالر من العم���والت البنكية، وكان م���ن المفترض أن 

يرتف���ع الربح الصاف���ي للبنوك التجارية الخمس���ة بنحو 38 

مليون دوالر، لو لم يخس���ر بنك ليئومي، الثاني في إسرائيل، 

هذا المبلغ، بسبب خسائر شركات الثري عيدان عوفر.

ويتوق���ع خب���راء أن تنعكس تعليمات مراق���ب البنوك في 

إسرائيل، بشأن رواتب ومكافآت كبار المسؤولين في البنوك، 

عل���ى حركة البنوك، ولكن حتى اآلن لي���س واضحا حجم هذا 

التأثير، إذ يجري الحديث عن وضع قيود على حجم المكافآت، 

التي يبلغ قيمتها اإلجمالية سنويا عشرات ماليين الدوالرات.

خطة لتقليص استخدام األوراق النقدية

أقرت الحكومة اإلس���رائيلية، مطلع األسبوع، خطة أعدتها 

وزارة المالي���ة تهدف إل���ى تقليص اس���تخدام المواطنين 

لألوراق النقدية، والهدف األول المعلن هو تقليص كبير جدا 

في التداول بالعملة النقدية، وبذلك محاصرة ظاهرة النشاط 

االقتصادي خارج رقابة سلطة الضرائب، وبالتالي التهرب من 

دف���ع الضرائب، كذلك محاربة ظاهرة تبييض األموال وأموال 

الجريمة.

وفي مركز القرار دفع خطة تتبلور خالل 90 يوما، ستتحول 

إل���ى قانون يضع قيودا على اس���تخدام األموال النقدية في 

الس���وق، ومن ضمن ذلك تحديد المبل���غ األقصى الذين من 

الممكن دفعه نقدا، وسيرافق ذلك فرض عقوبات مالية على 

كل من يخرق التعليمات المتوقعة.

كذلك ستمنح الخطة )القانون( صالحيات لسلطة الضريبة 

إلج���راء التغييرات الضروري���ة والمطلوبة ف���ي حجم المبالغ 

النقدية المسموح بها، من دون الرجوع مرة أخرى إلى الهيئة 

التش���ريعية، وهذا من خالل إقامة لجنة بإدارة بنك إسرائيل 

المركزي لوضع كل التعليمات.

ومن الوس���ائل المقترحة كي تكون بديلة للعملة النقدية، 

اس���تخدام بطاقات االعتماد القائمة مع تفادي دفع عموالت، 

واس���تخدام بطاقات ممغنطة تتم تعبئتها عن طريق البنك، 

أو أجهزة الصرف اآللي. وهذه الوسيلة الثانية ظهرت كفكرة 

أول���ى قبل أكثر من 13 عاما، إال أن���ه لم يتم تطبيقها. كذلك 

هناك تفكير أيضا بأن يتم الدفع عن طريق الهاتف الخليوي 

وغيرها من الوس���ائل التي يجري بحثه���ا، خاصة بحث مدى 

نجاعتها.

وبحس���ب ما أوردته الصحافة االقتصادي���ة، فإن في وزارة 

المالية م���ن يطالب تخفيض المبالغ إلى ح���د أقصى، فمثال 

الحظر على المواصالت العمومية استخدام األموال النقدية، 

وحتى في س���يارات التاكسي، علما أن ش���ركات المواصالت 

العمومية ش���رعت منذ عدة أشهر في اس���تخدام البطاقات 

الممغنطة التي يتم شحنها بالمال، ويتناقص المبلغ فيه مع 

كل صعود للحافلة، كذل���ك المطالبة بحظر نقل أموال كبيرة 

بين األفراد، وهو أمر غير قائم حاليا.

وقد بدأت عدة دول في الس���نوات األخيرة بوضع قيود على 

اس���تخدام األموال النقدية بمبالغ كبي���رة، وهناك دول تعد 

نفس���ها للبدء بهذا المش���روع، ولكن المبلغ األدنى في دول 

أميركي���ة وأوروبية يت���راوح ما بي���ن 10 آالف و20 ألف دوالر، 

وليس كالخطة التي يجري الحديث عنها في إسرائيل.

توقع إلغاء التقليص في ميزانية وزارة الدفاع

قالت مصادر ف����ي وزارتي المالية والدفاع اإلس����رائيليتين إن 

الحكوم����ة قد تلغي قريبا التقليصات ف����ي ميزانية وزارة الدفاع، 

التي أقرت ضمن الميزانية العامة للعام الجاري بقيمة 800 دوالر.

 وقالت مصادر في وزارة الدفاع لوس���ائل إعالم إسرائيلية إن 

التقلي���ص الذي حصل في ميزانية الوزارة للعام الجاري بقيمة 

800 ملي���ون دوالر س���يلغى، ال ب���ل إن الحكومة س���تقر زيادة 

الميزانية بأكثر، وهذا أمر بات مألوفا في إس���رائيل، بمعنى أن 

وزارة الدف���اع تبقى خارج أي حس���اب تقليصات في الميزانية، 

في أي من أوقات »األزمات االقتصادية«.

وق���د جاء هذا اإلع���الن بم���وازاة تصعيد األوض���اع األمنية في 

المنطق���ة، خاص���ة فيم���ا يتعلق بس���ورية من جه���ة، ومصر من 

جهة أخ���رى. وتبلغ الميزانية المباش���رة لوزارة الدف���اع 16 مليار 

دوالر س���نويا، يضاف إليها 1ر3 ملي���ار دوالر هي الدعم األميركي 

العس���كري الس���نوي إلس���رائيل، عدا تمويالت عينية لمش���اريع 

عسكرية تطويرية. ومن شأن الغاء هذا التقليص أن ينعكس على 

ميزانية باقي الوزارات، وعلى االحتياطي القائم للميزانية العامة. 

يذك���ر أن ميزاني���ة وزارة الدفاع تحصل س���نويا، وبعد إقرار 

الميزاني���ة العامة، على زيادات ليس���ت ثابتة ف���ي الميزانية 

العامة، تتراوح ما بين مليار إلى 6ر1 مليار دوالر سنويا بالمعدل.

بقلم: ميراف أرلوزوروف - )صحيفة ذي ماركر(

*ق���راءة في تحلي���ل أجراه بنك إس���رائيل لحص���ة البنود 

المدنية ف���ي الميزانية العامة والمتغي���رات عليها خالل 10 

أعوام *الحصة المدنية لم تتغير جوهريا والحكومة الحالية 

توقف���ت عن نهج االلتزام بزيادة الصرف على البنود المدنية 

على حساب »األمن«*

هل تهتم دولة إسرائيل بمواطنيها؟ 
من أجل االجابة على هذا الس���ؤال، يجب فحص اس���تخدام 

الحكومة لوس���يلة التنفي���ذ الوحيدة الت���ي بحوزتها، وهي 

ميزانية الدولة. فمنذ حملة االحتجاجات الشعبية في صيف 

العام 2011، حين ب���دأ الجمهور يفهم أن ما هو مهم حقيقة 

بالنس���بة له، هي ميزانية الدولة، وكيفي���ة ادارة الميزانية، 

ومدى تأثير الرقابة الشعبية على ميزانيات الرفاه االجتماعي.

طرح 
ُ
وفي إطار الرقابة الش���عبية بدأت في اآلونة األخيرة ت

أس���ئلة في أكثر القضايا المصيرية، في كل ما يتعلق بإدارة 

الميزانية: تركيبة الميزانية، أو هل سلم األفضليات المعلن 

م���ن قب���ل الحكومة هو بالفعل س���لم األفضلي���ات الحكومي 

الحقيقي، وهل ينعكس األمر فعال على ميزانية الدولة؟.

إن اإلجابة الصارخة لبنك إس���رائيل في هذا التحليل، هي: 

كال. فالدكت���ور ع���ادي براندر، مدير قس���م »األبحاث الميكرو 

اقتصادية« في بنك إسرائيل المركزي، أجرى تحليال لتركيبة 

مصروفات ميزانية الدولة في السنوات العشر األخيرة، وقارن 

ف���ي تركيبة المصروفات بين ما كان قائما في العام 2004 وما 

ه���و مقرر للع���ام 2014، وما يتضح من تحلي���ل براندر هو أنه 

إذا كان هناك س���لم أفضليات للحكومة فإنه غير ملموس في 

الميزاني���ة وفي التطبيق، ما يعني أن تركيبة ميزانية الدولة 

بقيت على حالها في الس���نوات العش���ر األخيرة، ولم يتغير 

فيها شيء جوهري.

وفحص براندر تركيبة المصروفات المدنية وحدها، من دون 

األمن، ومن دون دفع الفوائد وتسديد الدين العام، واتضح من 

فحصه أن حصة غالبية بنود الميزانية في الس���نوات العشر 

األخي���رة بقيت على حالها من دون تغيير. فمثال، كانت حصة 

ميزاني���ة التعليم والتعليم العال���ي 25% من حجم ميزانيات 

البنود المدنية، وهي النس���بة التي كانت قائمة قبل عش���ر 

سنين. وطرأ تراجع طفيف على ميزانية الصحة، من 13% إلى 

12%، كما لم تتغير حصة المخصصات االجتماعية.

وللتذكير، ففي العام 2007 عملت دولة إسرائيل على الدفع 

بأجندة اقتصادي���ة- اجتماعية، من أج���ل تقليص الفجوات 

االجتماعية والفقر في إس���رائيل، ومن سيبحث عن شهادات 

لتثبت وجود هذه السياسة سيصعب عليه أن يجدها. 

وعمليا فإن س���لم األفضليات الحكومي المثبت الوحيد في 

الميزانية هو »طف���ل بنيامين نتنياهو المدلل«- المواصالت، 

إذ ارتفع الصرف على ه���ذا البند من 3% في العام 2004 إلى 

6% في ميزانية العام 2014.

ومن يدف���ع ثمن ه���ذه النتيجة هما قطاع���ان في الجهاز 

المدني: اإلس���كان والمجالس البلدية والقروية، فحصة البناء 

واإلس���كان انخفضت من 1ر3% في العام 2004 إلى 1ر2% في 

العام 2014، وحص���ة الصرف الحكومي على المجالس البلدية 

والقروي���ة انخفضت من 3% إلى 6ر1%، وإذا كان هناك من هو 

بحاجة إلى إثبات على أن دولة إسرائيل توقفت عن االستثمار 

في مجال اإلس���كان، وعلى أن الحكومة أهملت الحكم المحلي، 

منذ األزمة االقتصادية في العام 2003 وحتى اليوم، فها هو 

اإلثبات.

الحكومة ال تسيطر بصورة فعلية
إن االس���تنتاج المحزن لبنك إس���رائيل من ه���ذا التحليل 

ه���و أن الحكومة ال تس���يطر فعليا، ما يعني أنها ال تس���يطر 

فعليا على تركيبة الميزانية، وهي ليست قادرة حقيقة على 

تغيير جذري في سلم األفضليات، ولهذا فإن غالبية توقعات 

مواطني إس���رائيل من أن الحكومة تهتم بهم، سيثبت أن ال 

أساس لها. والفرضية القوية األساسية العاملة في إسرائيل 

هي أن ما كان هو ما سيبقى وسيكون.

لكن قبل أن نندب ضعف أي���ادي كل الحكومات المتتالية، 

من الضروري االنتباه إلى معطي���ات أخرى في تحليل براندر، 

وهي المعطيات المتعلقة بالبنود غير المدنية في الميزانية 

العامة، أي ميزانية األمن وتس���ديد الفوائد وأقس���اط الدين 

الع���ام، إذ يتضح وخالفا لما هو قائ���م في البنود المدنية أنه 

حصلت ف���ي هذين البندين »دراما« كبيرة، فحين حلل براندر 

كل التغي���رات ف���ي الميزانية ككل، وليس فق���ط في البنود 

المدنية، اكتش���ف أن الصرف على »األمن« انخفض من %24 

من صرف العام 2004 إلى 19% في الصرف في العام 2014، أي 

أنه حصل تقليص بنسبة 5% في ميزانية األمن.

كذلك، فإن الصرف على تس���ديد الفوائد وأقس���اط الديون 

جرى فيه تغيير جدي: فالصرف على الفائدة انخفض بنس���بة 

3% م���ن الميزاني���ة العامة، ما يعني أن الص���رف على الديون 

واألمن انخفض بنس���بة 8%، أي توفير بقيمة 7ر6 مليار دوالر، 

وهذه األموال انتقلت للصرف على البنود المدنية، ما يعني أن 

الصرف على البنود المدنية ارتفع في الميزانية العامة بنسبة 

8%، وه���ي زيادة هام���ة وذات مغزى، فصحيح أن التقس���يم 

الداخل���ي للصرف على البنود المدني���ة لم يتغير، ولكن حصة 

الصرف عل���ى البنود المدني���ة ككل ارتفعت بنس���بة جدية، 

وبهذا فإن كل بند من البنود المدنية حصل على مال أكثر.

واالس���تنتاج الحاصل من ه���ذا التحليل هو أنه من الصعب 

بالنس���بة لحكومة إس���رائيل أن تجري تغييرات في تركيبة 

الميزانية المدنية لديها، ولربما بس���بب الصعوبة في اتخاذ 

قرار بتقليص بند واحد، لنفت���رض الصحة، من أجل منح بند 

آخر ميزانية أكثر، ولنفترض ميزانية التعليم، فهذا من نوع 

القرارات التي ال تحظى بش���عبية، ولذا فإن الحكومة تتهرب 

من اتخاذها.

ومقابل هذا، فإن للحكومة س���يطرة أفضل بكثير في البنود 

غير المدنية، التي فيها اعتبارات المكاس���ب السياسية أقل 

من غيرها، مثل الدين الع���ام والفائدة، وميزانية األمن، فقد 

بذل���ت الحكومة جهودا ضخم���ة في بداية العق���د الماضي، 

من أج���ل تقليص العجز والديون، مث���ل اقامة لجنة بروديت 

)لفحص ميزانية الجيش واألمن( ومحاولة لجم زيادة ميزانية 

األمن، وهذه محاوالت قدمت مساهمة هامة جدا في تحسين 

الخدمات المدنية.

لكن ما ه���و مخيب لآلمال أن االلت���زام الحكومي هذا، أيضا 

ف���ي ما يتعلق بتقليص العجز ف���ي الميزانية العامة، وأيضا 

في مس���ألة تقليص حجم ميزاني���ة وزارة األمن، ضعف جدا 

خ���الل والية حكومة بنيامي���ن نتنياهو الس���ابقة، ولذا فإننا 

في مواجه���ة خطر فقدان قدرة ه���ذه الحكومة الحالية على 

االستمرار في زيادة الصرف على البنود المدنية لدينا.

وبوس���ع حكومة بنيامين نتنياهو الحالي���ة أن تتخذ القرار 

المطل���وب، قرار العودة إلى نهج االلتزام بالهدف الذي وضع، 

م���ن أجل أن تضمن الحكومة بأن تكون إس���رائيل قادرة على 

االستمرار في االهتمام بمواطنيها، بفعل مالي، أي من خالل 

تطبيق ملموس في الميزانية وليس فقط بواسطة الكالم.

)مالحظ���ة محرر الصفح���ة: جرت ف���ي الس���نوات األخيرة 
تعديالت في بن���ود ميزانية األمن، فبعض بنود الصرف على 
مس���توطنات الضفة الغربية، وحتى على البؤر االستيطانية 
في الق���دس المحتلة، انتقل���ت إلى بنود ميزاني���ات وزارات 
متخصصة، مثل االسكان وغيرها. كذلك فإن التقرير الدوري 
الصادر عن مركز »أدفا«: »ثمن االحتالل«، والذي ُينشر مرة كل 
عامين، أثبت في العام الماضي، أن حصة إجمالي الصرف على 
األمن واالحتالل واالس���تيطان لم تتغير وهي تبتلع س���نويا 

قرابة ثلث الميزانية العامة(.

ماذا تفعل دولة إسرائيل من أجلي؟

أدت تغيرات في احتس���اب الناتج العام، من جهة، وارتفاع 

مداخيل الخزينة اإلس���رائيلية من الضرائب من جهة أخرى، 

إل���ى تغييرات كبيرة ف���ي المعطيات االقتصادية، وبش���كل 

خاص فيما يتعلق باحتمال ارتفاع النمو االقتصادي إلى أكثر 

من المتوقع، كما أن العجز في الميزانية العامة سيكون أقل، 

مقارنة بالناتج العام.

وكان مكت���ب اإلحصاء المركزي اإلس���رائيلي قد أعلن في 

األس���بوع الماضي أنه أقدم في اآلونة األخيرة على تعديل 

احتسابه للناتج العام في إسرائيل، ما أدى إلى رفع اجمالي 

الناتج الع���ام بنحو 7ر17 ملي���ار دوالر، وبذلك يكون الناتج 

ف���ي العام الماض���ي 2012، قرابة 277 ملي���ار دوالر، بدال من 

260 مليار دوالر، وفق االحتس���اب القديم، كما ارتفع معدل 

الف���رد من الناتج العام من قرابة 33 أل���ف دوالر، إلى 2ر35 

ألف دوالر، وفق معدل س���عر الصرف الحالي للدوالر )58ر3 

شيكل(.

وقد س���اهم هذا التعديل في تخفيض نسبة الدين العام 

م���ن الناتج الع���ام، باإلضافة إلى تخفيض نس���بة العجز في 

الميزاني���ة العامة من الناتج العام، وبذلك فإن تحقيق هدف 

النمو بنس���بة 8ر3% للعام الجاري سيكون أكثر سهولة، وفق 

تقديرات خبراء االقتصاد.

وقالت صحيفة »ذي مارك���ر« االقتصادية التابعة لصحيفة 

»هآرت���س« اإلس���رائيلية إن مكتب اإلحص���اء المركزي يجري 

م���رة كل بضع س���نوات تغييرا في ش���كل احتس���اب الناتج 

العام، وهذا بناء على متغيرات اقتصادية محلية، وباألساس 

عالمية، فمثال قبل نحو عشر سنوات بادر المكتب إلى تعديل 

احتس���اب نس���بة الدين العام من الناتج الع���ام، ما أدى إلى 

انخفاض النسبة بشكل كبير.

وم���ا أدى إلى ه���ذا التغيي���ر الكبير هو إضاف���ة معطيات 

اقتصادية جديدة لحس���اب الناتج العام، من بينها احتساب 

ما يصرف على األبحاث والتطوير، ما من شأنه أن يرفع الناتج 

العام بنسبة 2% في السنوات المقبلة. كما أضيف الحتساب 

الناتج العام كل خدمات الوس���اطة المالية، وعش���رات البنود 

األخرى، التي لم تظهر من قبل في حسابات الناتج العام.

ويش���ير خبراء، إلى أن تغييرات مماثلة جرت في عدة دول 

في السنوات األخيرة، ومن بينها أستراليا، قبل ثالث سنوات، 

وفي الواليات المتح���دة وبريطانيا في الربع الثاني من العام 

الجاري، ومن المتوقع أن تس���ري ه���ذه التغييرات على دول 

كثيرة في السنوات القليلة المقبلة.

وس���تنعكس التغييرات في احتس���اب النات���ج العام على 

احتس���اب النمو االقتصادي للعامين الجاري- 2013 والمقبل- 

2014، وكم���ا يبدو فإن النمو سيش���هد ارتفاعا فوق المتوقع، 

8ر3% ف���ي العام الجاري، و2ر3% في الع���ام المقبل. وتتوقع 

أوس���اط اقتصادية أن يبادر بنك إسرائيل المركزي، وأوساط 

اقتصادية رسمية وخاصة، إلى تعديل توقعاتها للمعطيات 

االقتصادية للعامين الجاري والمقبل.

ومنذ اآلن، اتضح أن تعديل احتس���اب الناتج العام خفض 

نس���بة الدين العام من الناتج العام في العام الماضي 2012، 

من 5ر73% إلى 5ر68% وفق الحس���اب الجديد، وهذا ما يقرب 

إس���رائيل إلى النس���بة التي تتوق إليها منذ سنوات طويلة- 

60%، وه���ي معدل النس���بة الت���ي كانت قائمة ف���ي الدول 

المتطورة، قبل نش���وب األزمة االقتصادية العالمية قبل ست 

س���نوات، ولكن من الطبيعي أن تنخفض نسبة 60% في تلك 

الدول، خاصة تلك التي أجرت تعديال على ش���كل احتس���اب 

الناتج العام.

وكما يبدو فإن تعديل احتس���اب النات���ج العام ال ينعكس 

بنف���س الصورة إيجابا على كل الدول، ولكن حس���ب صحيفة 

»ذي ماركر« فإن انعكاس احتساب الناتج العام في إسرائيل 

كان إيجابي���ا جدا، ولكن ليس���ت هذه هي الح���ال في جميع 

الدول، رغم أن كل الدول تقريبا سترى أن الناتج العام لديها 

ارتفع ولكن بنسب متفاوتة.

ارتفاع الضرائب وانخفاض العجز
 التقرير الشهري لسلطة الضرائب في 

ّ
بموازاة ذلك، فقد دل

إس���رائيل على استمرار ارتفاع المداخيل من الضرائب، أيضا 

في الش���هر الماضي- آب، الذي زادت فيه المداخيل بأكثر ب� 

22ر1 مليار دوالر مما هو متوقع حتى نهاية الشهر الماضي.

ويظه���ر من التقرير أن إجمالي مداخيل الضرائب بلغ حتى 

نهاية الشهر الثامن من العام الجاري 159 مليار شيكل )3ر44 

ملي���ار دوالر( بدال من أن يكون حس���ب التوقعات 5ر154 مليار 

شيكل )1ر43 مليار دوالر(، ويظهر أن الزيادة األساسية- أكثر 

من مليار دوالر- كانت في الضرائب المباشرة، ما يعني أساسا 

ضريبة الدخل، بينما الباقي جاء من الضرائب غير المباش���رة، 

أي ضريبة الش���راء والجمارك، التي كانت أعلى من التوقعات 

بقرابة 250 مليون دوالر.

كذلك نالحظ من الالئحة التي نش���رتها س���لطة الضرائب 

حول حج���م مداخي���ل الضرائ���ب الش���هرية، أن القفزة في 

المداخي���ل ب���دأت تدريجي���ا من الش���هر الثالث م���ن العام 

الج���اري، إذ أن المداخيل في الش���هرين األول والثاني كانت 

مطابقة للتوقعات، وكانت القفزة األكبر في األشهر الخامس 

والسادس والس���ابع، فيما كانت المداخيل في الشهر الثامن 

)الشهر الماضي( مطابقة جدا للتوقعات.

ويقول بنك إس���رائيل في تقرير له إن الزيادة في مداخيل 

الضريبة ملموس���ة حتى بعد خصم الزي���ادة الحاصلة بفعل 

زيادة بعض الضرائب حتى اآلن، ومنها ضريبة المش���تريات 

التي ارتفعت في مطلع شهر حزيران الماضي بنسبة %1.

وعلى الرغم من ذلك، ف���إن البنك ال يميل في هذه المرحلة 

إلى إجراء تغيير في الفائدة البنكية، المستقرة في األشهر 

الثالثة األخي���رة عند 25ر1%، وهذا ألن النش���اط االقتصادي 

يتوس���ع باس���تمرار، ما يعني خروج إس���رائيل م���ن توقعات 

التباطؤ االقتصادي.

ويذك���ر أن التقاري���ر االقتصادي���ة »اإليجابي���ة« بدأت في 

الظهور بعد أسبوعين من إقرار الميزانية التقشفية للعامين 

الجاري والمقبل في نهاية شهر تموز الماضي.

 وكنا في »المش���هد اإلسرائيلي« قد استعرضنا بعض هذه 

التقارير في العددين السابقين.

إعادة النظر ببعض الضربات
وعل����ى ضوء المعطي����ات ال����واردة هنا من جه����ة، وإعادة 

احتس����اب الناتج الع����ام من جهة أخرى، قال����ت مصادر في 

وزارة المالي����ة إن ال����وزارة م����ن الممكن أن تعي����د النظر في 

بعض الضربات االقتصادية، وبش����كل خ����اص في ما يتعلق 

برفع ضريبة الدخل بنس����بة 1% عل����ى كل من يتقاضى راتبا 

شهريًا يصل حتى 3800 دوالر. وكذلك إلغاء القرار القاضي 

بتقليص منحة ضريبية ش����هرية بقيمة 60 دوالرا تس����تمر 

لمدة ثالث س����نوات، ل����كل من حصل على اللق����ب الجامعي 

األول، ولنصف المدة لمن حصل عل����ى اللقب الثاني، وهذه 

ق����رارات ضريبية من المفترض أن تدخ����ل حيز التنفيذ في 

مطلع العام المقبل- 2014.

وأكدت المصادر ذاتها لوس���ائل إعالم إسرائيلية أن القرار 

النهائ���ي في ه���ذا المجال س���يتخذ بعد اتض���اح معطيات 

الش���هرين الجاري- أيلول والمقبل- تشرين األول، كي تكون 

الصورة أكثر وضوحا، في حين لم تستبعد أوساط اقتصادية 

وسياس���ية أن تظهر مطالبات في الكنيس���ت، مع بدء الدورة 

الش���توية بعد أربعة أس���ابيع، بإلغاء تقليصات أقسى، مثل 

تخفي���ض مخصصات األوالد، األمر الذي س���يواجه بمعارضة 

ش���ديدة في الحكومة، التي سعت إلى ضرب أساس احتساب 

مخصص���ات األوالد، التي تتلقاها كل عائلة عن أي ولد لديها 

دون سن 18 عاما. 

ارتفاع الناتج العام في إسرائيل بنسبة 6% بواسطة تغيير شكل االحتساب!
* استمرار ارتفاع مداخيل الخزينة من الضرائب واستمرار انخفاض العجز في الميزانية العامة  * وزارة المالية تدرس إمكانية إلغاء

رفع ضريبة الدخل على قسم من األجيرين *مكتب اإلحصاء يغير شكل احتساب الناتج العام كما فعلت دول كثيرة في العالم *

أحد الفقراء الـ 5ر1 مليون في إسرائيل يبحث عن قوته في حاوية القمامة في الوقت الذي تتباهى فيه التقارير االقتصادية الرسمية بتحسن األوضاع االقتصادية! 
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تغطيــة خاصـــة

   تعريف: 
أصدر »معهد تخطيط سياس���ة الشعب اليهودي«، الذي 

أسس���ته الوكالة اليهودي���ة ويتخذ من الق���دس مقرًا له، 

أخيرًا، تقريره السنوي للعامين 2012- 2013، وتضمن فصال 

خاصًا حول التطورات الجيو- سياس���ية األخيرة في العالم 

ومنطقة الشرق األوسط. 

هنا الجزء الثاني واألخير من قراءة خاصة وموسعة لهذا 

الفصل، كنا نشرنا الجزء األول منها في العدد السابق.   

»الربيع العربي« والهزة 
السياسية في الشرق األوسط

تش���ير أحداث األش���هر األخيرة إلى أن ث���ورات »الربيع 

العرب���ي« ال تعد بانتقال س���ريع إلى أنظم���ة ديمقراطية، 

وأن التفاؤل الذي س���اد لدى الكثيرين ف���ي البداية، تبدد 

ليحل مكانه الش���عور بالقلق والشكوك المتزايدة، فيما إذا 

كانت الثورات التي نجحت ف���ي اإلطاحة بعدد من الحكام، 

س���تتمكن أيضا م���ن تكريس قيم ومب���ادئ الديمقراطية 

والليبرالية وحقوق اإلنس���ان في مجتمعات ترزح تحت نير 

الفقر واألمية والقبلية والفساد والتخلف االقتصادي. 

ومن ناحية إسرائيل، فقد أدت ثورات »الربيع العربي« إلى 

تقوي���ض وزعزعة الركائز التي وفرت على امتداد س���نوات 

طوال اس���تقرارًا استراتيجيا نس���بيا في البيئة اإلقليمية. 

وتجد إسرائيل نفس���ها حاليا في مواجهة شرق أوسط غير 

مس���تقر، يتعزز فيه نفوذ اإلس���الم السياسي المعادي في 

جوهره للغرب وإس���رائيل،  إلى جان���ب صعود وتنامي قوة 

العديد م���ن التيارات والمجموعات اإلس���المية الس���لفية 

والجهادي���ة المتطرف���ة، واحت���دام التوت���رات الطائفي���ة 

وغيرها. وفي ظل ما حدث أيضا من اهتزاز للعديد من األطر 

الدوالني���ة، تزداد صعوبة التعامل م���ع حكومات ضعيفة ال 

تشكل »عنوانا« حقيقيا لما يحدث داخل مناطقها السيادية، 

وتبرهن الهزات الت���ي اجتاحت العالم العربي على صعوبة 

ص���وغ نظرية منطقية واحدة تش���تق منها إجابات واضحة 

لكل مش���كلة أو معضلة محتملة، مما يفرض بالتالي وجوب 

التعامل مع كل تحد أو معضلة بشكل منفصل. 

خطر تفكك سورية
إلى جانب األفضليات اإلستراتيجية الكامنة في تآكل قوة 

الجيش الس���وري وإضعاف محور طهران- دمشق- حزب الله، 

تتخوف إس���رائيل من احتمال تفكك الحك���م المركزي في 

س���ورية وتحولها إلى مرتع لعناصر إرهابية إسالمية تعمل 

على تقويض الهدوء على الحدود الس���ورية- اإلس���رائيلية 

ف���ي هضبة الجوالن، وقد وقعت في األش���هر األخيرة، للمرة 

األولى منذ حرب العام 1973، عدة حوادث إطالق نار عبر هذه 

الحدود، وردت إس���رائيل بإطالق النار باتجاه أهداف سورية 

للتأكي���د بأنها لن تقف مكتوفة األي���دي حيال تطورات من 

هذا النوع.  كذلك فقد تصاعدت حدة التوتر بين إس���رائيل 

وس���ورية في أعقاب تقارير تحدثت عن قيام طائرات حربية 

إس���رائيلية في نهاية ش���هر أيار الماض���ي بضرب أهداف 

عسكرية قرب دمش���ق، والتي أعلنت أن الضربة استهدفت 

معهد أبحاث عسكرية، فيما ذكرت مصادر غربية أن الهجوم 

اس���تهدف تدمير صواري���خ أرض- جو متط���ورة كانت في 

طريقه���ا إلى منظمة »حزب الله« في لبنان.  ويزداد التخوف 

في إسرائيل من تسرب أسلحة إستراتيجية، ومن ضمن ذلك 

كيميائية، إلى »حزب الله« وإلى مجموعات جهادية إسالمية 

تجد اآلن في سورية مرتعا لنشاطها. 

وقال رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو في 

تصريحات نش���رت في 29 نيسان الماضي: »تشهد سورية 

حالة تف���كك، وتتواج���د داخلها اآلن ق���وى جديدة تطرح 

خطرين محتملين )من ناحية إس���رائيل(: شن هجمات عبر 

الحدود في هضبة الجوالن، ووقوع أس���لحة فتاكة في أيدي 

حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى«.  

من هنا فإن إس���رائيل تناور إذن على خط حساس،  فهي 

مصممة عل���ى الرد على أية هجم���ات أو عمليات إطالق نار 

باتج���اه أراضيها، والعمل بالقوة من أجل منع نقل أس���لحة 

حديث���ة ومتطورة من س���ورية إلى »حزب الل���ه«، باإلضافة 

إلى اتخاذ الخطوات  المالئمة إذا ما ش���خصت استعدادات 

وتحركات لش���ن هجوم كيميائي ضد أهداف إس���رائيلية، 

ويمكن لكل ذلك بطبيعة الحال أن يجر إلى تدهور عنيف. 

ومثل ه���ذا التدهور يمكن أن يحدث أيض���ا في أعقاب رد 

سوري، أو خطوات عملية سورية للتزود بصواريخ أرض - جو 

روسية متطورة من طراز إس 300.

إجماال، هناك أس���ئلة مفتوحة، مطروحة أمام إس���رائيل، 

فيما يتعلق بالموضوع السوري: 

كيف يمكن االس���تمرار في منع نقل أسلحة متطورة إلى 

»حزب الله« من دون االنجرار إلى الدوامة السورية ومن دون 

االنجرار  إلى تصعيد مس���لح أو حرب ش���املة على الحدود 

الشمالية؟

كيف يمكن منع استخدام أسلحة كيميائية ضد أهداف 

إس���رائيلية، ومن���ع وقوع مثل هذه األس���لحة ف���ي أيدي 

منظمات إرهابية؟

م���ا هي الخط���وات الت���ي يتعين عل���ى إس���رائيل اتخاذها 

استعدادا لتفكك سورية المحتمل، وتحولها إلى دولة فاشلة؟

مصر
يخلق ال���دور الذي يلعب���ه الجيش المصري في نس���يج 

الحياة السياس���ية، والدور الذي يمك���ن أن يلعبه في حالة 

نش���وب أزمة سياس���ية حادة في مصر، معضلة مركبة من 

ناحية إس���رائيل والواليات المتحدة على حد سواء.  وعلى 

ما يبدو فإن كال الجانبين، اإلس���رائيلي واألميركي، يفضالن 

مواصل���ة تطوير وتوطيد العالقة م���ع الجيش المصري، لما 

يمثله من عامل ذي ثق���ل وتوجهات موالية للغرب، وقدرة 

على ضمان معاهدة السالم اإلس���رائيلية- المصرية.  وقد 

وقف هذا التفضيل في خلفية شحنات األسلحة المتطورة 

التي تواصل الواليات المتحدة تزويد الجيش المصري بها، 

وعدم اعتراض إسرائيل على هذه اإلمدادات والمساعدات 

العسكرية.  إلى ذلك، فقد شهد التعاون والتنسيق األمني 

بين إسرائيل ومصر تحس���نا ملحوظا خالل السنة األخيرة، 

وه���ذا ما أك���ده رئيس هيئ���ة أركان الجيش اإلس���رائيلي 

الجن���رال بن���ي غانت���س ) في مقابل���ة مع إذاع���ة الجيش 

اإلسرائيلي في 16 نيس���ان 2013( بقوله »التنسيق األمني 

بين إسرائيل ومصر تحسن في جوانب معينة«.

ومن المس���ائل المفتوحة التي تواجهها إس���رائيل في 

العالقات مع مصر: 

- كي���ف يمكن االس���تمرار في المحافظ���ة على معاهدة 

السالم الموقعة بين الدولتين؟

- ما هي السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق والتعاون األمني 

بين الجانبين من أجل كبح تهديد »اإلرهاب« من سيناء؟ 

- كيف يمكن مواصلة االستعانة بمصر لغرض المحافظة على 

الهدوء و«التهدئة« على حدود إسرائيل الجنوبية مع قطاع غزة؟  

- وأخيرا، كي���ف يمكن تجنيد مصر للمس���اهمة بصورة 

مفيدة في جهود دفع عملية السالم مع الفلسطينيين؟ 

األردن
 يثير خطر انهيار نظام الحكم الملكي في األردن مخاوف 

شديدة لدى الغرب وإسرائيل. 

وتتمحور االحتجاجات التي يش���هدها ه���ذا البلد حول 

قضايا الفس���اد والوض���ع االقتص���ادي المتفاقم ومعدالت 

البطال���ة المرتفع���ة )30%(  والدعوة إلى إج���راء إصالحات 

سياسية.  وقد ساهمت الحرب األهلية الدائرة في سورية 

في تفاق���م الوضع الداخلي في المملك���ة، إذ ألحقت ضررا 

إضافيا باقتصاد البلد )حوال���ي 60% من التجارة الخارجية 

األردني���ة كان���ت تم���ر عبر س���ورية( فضال ع���ن الضغوط 

والمش���اكل المترتبة على تواجد أكثر م���ن 400 ألف نازح 

سوري لجأوا إلى األردن. 

وال تقتص���ر المعارضة، التي تطال���ب بإصالحات تقلص 

نف���وذ وصالحيات المل���ك وتقود األردن نح���و التحول إلى 

نظام ملكي���ة برلمانية، على حركة »اإلخوان المس���لمين«، 

الت���ي تمثل حزب المعارضة الرئي���س، بل إن حالة الغليان 

واالحتج���اج باتت تش���مل القبائل البدوية، التي تش���كل 

قاعدة التأييد التقليدية للنظام الملكي.

وتقوم إس���رائيل بجهود لدعم جارتها في الش���رق أمنيا 

واقتصاديا، وهناك تع���اون وثيق بين البلدين في مجاالت 

مختلفة، ذلك أن وجود أردن مس���تقر، يوفر إلسرائيل عمقا 

استراتيجيا مهما. والسؤال المطروح هنا:

كيف يمكن إلسرائيل مواصلة دعم بقاء النظام الهاشمي 

والمحافظة على االستقرار األمني واالقتصادي في األردن؟

العالقات اإلسرائيلية- التركية
ش���هدت األزمة الح���ادة الت���ي عصفت بالعالق���ات بين 

إس���رائيل وتركيا، في إثر أحداث »أس���طول« المس���اعدات 

التركي���ة لغ���زة في الع���ام 2010، تحوال مهم���ا في أعقاب 

االعتذار الذي قدمه رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين 

نتنياهو )بعد تدخل مباش���ر م���ن جانب الرئيس األميركي 

باراك أوبام���ا( لنظيره التركي رجب طي���ب أردوغان في 22 

آذار 2013، وإعرابه عن استعداد إسرائيل لتعويض عائالت 

القتلى األتراك. 

وقد عمقت الحرب األهلية والتطورات في الساحة السورية 

اهتم���ام الحكومتين اإلس���رائيلية والتركية بالتوصل إلى 

تهدئة في األزم���ة بين الدولتين وإيج���اد أرضية لتعاون 

قد تنش���أ حاجة له في ضوء انعكاسات اس���تمرار تدهور 

األوضاع في س���ورية المجاورة لهما. ويشار إلى أن التجارة 

المتبادلة بين الدولتي���ن لم تتوقف طوال فترة األزمة، بل 

على العكس، ش���هدت ارتفاعا وتحسنا خالل هذه الفترة، 

وم���ن هنا فإن حركة التجارة وإمكانية اتس���اعها تش���كل 

رافع���ة مهمة في الجهود الرامية إلى إصالح العالقات بين 

إس���رائيل وتركيا.  مع ذلك ال يمكن  التغاضي عن مواقف 

الحكومة التركية الداعمة لحركات وعناصر إس���المية، ومن 

ضمن ذلك حركة »حماس«، والمنتقدة إلس���رائيل بش���دة 

فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني،  فضال عن معارضتها 

لقيام إس���رائيل بأي عمل عس���كري ضد المنشآت النووية 

اإليرانية، وإن كانت أنقرة ال ترغب في تحول إيران إلى دولة 

نووية.  وهكذا، على الرغم من تالقي المصالح في الموضوع 

السوري، فإن هناك اختالفات وفوارق كبيرة في التوجهات 

والسياس���ات، والتي يمكن لها أن تلقي بظالل سلبية على 

جهود المصالحة وترميم العالقات اإلس���رائيلية- التركية.  

وعموم���ا فإن معظ���م المحللي���ن والمراقبي���ن ال يتوقعون 

العودة إلى عمق العالقات اإلس���تراتيجية التي سادت بين 

البلدين فيما مضى. 

العالقات  اإلسرائيلية - األميركية
 تش���كل الواليات المتحدة موردًا إس���تراتيجيا حاس���ما 

لقوة إسرائيل والش���عب اليهودي. وقد شهدت العالقات 

اإلسرائيلية- األميركية خالل األشهر الماضية العديد من 

مظاهر وخطوات التأييد والدعم األميركي إلسرائيل، تجلى 

أبرزها في زيارة الرئيس أوباما إلس���رائيل في ش���هر آذار 

2013، وما بذله من جهد خاص، قبل وفي أثناء هذه الزيارة، 

لتأكيد صداقته والتزامه تجاه إسرائيل وأمنها والمحافظة 

على تفوقها النوعي في المنطقة، وهو ما عبر عن نفسه على 

س���بيل المثال في القانون الخاص الذي وقع عليه الرئيس 

أوباما )في تموز 2012( والذي يلزم اإلدارة األميركية بتزويد 

إس���رائيل بكل المساعدات العس���كرية »الالزمة لمواجهة 

تهدي���دات البيئة اإلس���تراتيجية المتغي���رة«، فضال عن 

وقوف واش���نطن، مع حفنة من الدول، إلى جانب إس���رائيل 

ضد التحرك الفلسطيني )طلب االعتراف بفلسطين كدولة 

مراقب غير عض���و  في األمم المتح���دة(، وضد حمالت نزع 

الشرعية عن إسرائيل في الساحة الدولية. 

مع ذل���ك فقد ش���ابت ه���ذه العالقات بع���ض الخالفات 

واالحت���كاكات بين زعم���اء الدولتين، خاص���ة فيما يتعلق 

بس���بل معالج���ة المل���ف الن���ووي اإليران���ي، واس���تمرار 

إس���رائيل في أنش���طة البناء والتوس���ع االس���تيطاني في 

األراضي الفلس���طينية )المحتلة( والتي تش���كل- حس���ب 

رأي إدارة أوباما- عقبة أمام إحياء ودفع عملية الس���الم مع 

الفلسطينيين. 

وفي  هذا السياق، ال يجوز التغاضي عن السمة الثنائية 

التي تسم العالقات في مثلث إسرائيل- واشنطن- الجالية 

اليهودية في الواليات المتحدة.  فمن جهة، تسود صداقة 

عميقة جدًا تتجس���د في الدعم العمل���ي المكثف والدائم 

الذي تقدمه الواليات المتحدة إلسرائيل، ومن جهة أخرى، 

هناك مؤش���رات ودالئل على وجود إحباط واس���تياء وعدم 

ارتياح في واش���نطن حيال جوانب في س���لوك وسياسات 

إس���رائيل.  وقد حذر محللون ومراقب���ون مختلفون في هذا 

الع���ام أيضا، من أن هناك انحس���ارًا متزاي���دًا في التأييد 

إلس���رائيل في الواليات المتحدة، س���واء بسبب سياسات 

الحكومة اإلس���رائيلية، أو جراء التغيي���رات الديمغرافية 

التي تغير بب���طء وجه الواليات المتحدة، والميل  المتزايد 

نحو تركي���ز  االهتمام على الش���ؤون األميركية الداخلية.  

م���ع ذلك فإن نتائج اس���تطالعات الرأي الع���ام األميركي ال 

تدعم بصورة عامة هذه اإلدعاءات. ووفقا لنتائج استطالع 

أجري في مطلع ش���هر ش���باط 2013، فإن التأييد إلسرائيل 

يش���هد اتجاه���ا تصاعديا ف���ي صفوف س���ائر القطاعات 

والفئات الس���كانية ف���ي الواليات المتحدة، وال س���يما في 

صفوف الجمهوريين والمحافظين وكبار الس���ن، في حين 

سجلت نس���ب التأييد المنخفضة أكثر- مع أنها ال تقل عن 

50%- في صفوف الش���بان والليبراليي���ن والديمقراطيين.  

عموما، من المنتظر أن تكشف األشهر المقبلة على أي حد 

ستشكل المس���ألتان الخالفيتان بين إدارة الرئيس أوباما 

وحكوم���ة نتنياهو- ملف إيران النووي وعملية الس���الم مع 

الفلس���طينيين- أرضية خصبة لتع���اون مثمر، أو الحتكاك 

معكر لصف���و العالقات بين إس���رائيل والواليات المتحدة.  

وكان نتنياه���و قد عبر عن ثقته بأن الرئيس أوباما جاد في 

نواياه منع إيران من امتالك الس���الح النووي.  ومما ال ش���ك 

فيه أن نتنياهو س���يكون مس���رورا فيما لو تحققت رغبته 

بأكملها، غير أن هناك من ناحية عملية عدم يقين بش���أن 

ش���كل الرد األميركي، فضال عن أنه يمكن أن تنشأ خالفات 

كبيرة بين إس���رائيل والواليات المتحدة، س���واء في حالة 

التوصل إلى اتفاق مع اإليرانيين )حول البرنامج النووي( ال 

يكون مرضيا إلسرائيل، أو إذا وضع الخالف بشأن المعايير 

التي تب���رر العمل العس���كري أمام اختب���ار عملي.  كذلك 

من المحتم���ل أن تحدث احتكاكات قاس���ية في الموضوع 

الفلسطيني، مثال إذا ما أصرت الواليات المتحدة على تسلم 

صيغة تفصل المواقف االفتتاحية للحكومة اإلس���رائيلية 

في قضايا التسوية الدائمة، وقوبل طلبها بالرفض، أو  في 

حالة امتناع واش���نطن عن اس���تخدام حق الفيتو ضد قرار 

مس���تقبلي لمجلس األمن الدولي يحدد مبادئ التس���وية 

الدائم���ة.  عموم���ا، ليس م���ن الواضح إلى أي حد س���تكون 

الواليات المتحدة مس���تعدة لتوفير مظلة دعم إلس���رائيل 

في الس���احتين اإلقليمية والدولية، إذا م���ا رأت فيها )أي 

إس���رائيل( المس���ؤول الرئيس ع���ن اس���تمرار الجمود في 

العملية السياس���ية.  وبطبيعة الحال، فإن سيناريو تتطور 

فيه خالف���ات عويصة بي���ن اإلدارة األميركي���ة والحكومة 

اإلس���رائيلية في مس���ألة إيران والموضوع الفلس���طيني، 

يمكن ل���ه أن يضع يهود الواليات المتح���دة بين المطرقة 

والسندان.

ومن المسائل المفتوحة في سياق العالقات بين إسرائيل 

والواليات المتحدة:

كي���ف يمكن مواصل���ة المحافظ���ة على صداق���ة ودعم 

الواليات المتحدة من دون التنازل عن مصالح إس���رائيلية 

جوهرية؟ وكيف يمكن إقن���اع الواليات المتحدة بمواصلة 

تدخلها وحضوره���ا الفاعل في المنطق���ة؟  وأخيرا، كيف 

يمكن االس���تعانة بيه���ود الوالي���ات المتح���دة من دون 

حشرهم بين المطرقة والسندان؟

مكانة إسرائيل في الساحة الدولية
كش���ف التصويت ف���ي الجمعية العام���ة لمنظمة األمم 

المتحدة لصالح قبول فلس���طين كدول���ة مراقب غير عضو 

حجم العزلة التي تعانيها إس���رائيل في الساحة الدولية، 

إذ لم تصوت إلى جانب إس���رائيل ضد التحرك الفلسطيني 

س���وى الواليات المتح���دة و8 دول أخرى لي���س بينها أية 

دولة أوروبية غربية. ونقلت صحيفة »هآرتس« )2013/2/7( 

عن مستش���ار رئيس الحكومة اإلس���رائيلية لشؤون األمن 

القومي يعقوب عميدرور قوله في جلس���ة مغلقة إن البناء 

في المستوطنات »يتسبب في فقدان إسرائيل تأييد أهم 

وأكبر الدول الصديقة في الغرب«. ويخش���ى من أن تدهور 

مكانة إس���رائيل في الس���احة الدولية يمكن أن يؤدي إلى 

تصاعد حمالت نزع الش���رعية الموجهة ضدها، وإلى فرض 

عقوبات اقتصادية عليها من جانب محافل أوروبية.  

ففي تقرير ش���ديد اللهجة صدر )ف���ي 31 كانون الثاني 

2013( ع���ن لجن���ة التحقي���ق التي ش���كلها مجلس حقوق 

اإلنس���ان التابع لألمم المتحدة، دعيت حكومات وش���ركات 

خاصة ف���ي أنح���اء العالم إل���ى النظر في ف���رض عقوبات 

سياس���ية واقتصادية على إسرائيل بسبب استمرارها في 

أنشطة البناء والتوس���ع في المستوطنات. كذلك أيد وزراء 

خارجي���ة مجلس االتح���اد األوروبي إصدار قرار يس���تثني 

المس���توطنات من جميع اتفاقيات التعاون والمس���اعدات 

الموقع���ة بين إس���رائيل ودول االتحاد. ومما ال ش���ك فيه 

أن اس���تمرار الجمود في العملية السياس���ية اإلسرائيلية- 

الفلس���طينية، يش���كل أرضية تس���اعد جه���ود وحمالت 

المقاطعة ض���د إس���رائيل. وتضاف ه���ذه الظواهر، التي 

ت���دل على تآكل في مكانة إس���رائيل الدولية، إلى عمليات 

مس���تمرة أش���د خطورة، تتمثل في حمالت نزع الش���رعية 

عنه���ا.  وعلى الرغ���م من الوع���ي المتزايد في إس���رائيل 

وفي صفوف الش���عب اليهودي، خالل الس���نوات األخيرة، 

تجاه خطورة هذه الظاهرة، وض���رورة تكثيف الجهود في 

محاربته���ا وكبحه���ا، إال أن عملية »نزع الش���رعية«، خاصة 

على صعيد الوعي العالمي والدولي، ما زالت تشكل تحديا 

مركزيا إلسرائيل والش���تات اليهودي.  ويجدر التأكيد في 

هذا السياق أن إسرائيل تحظى بتفهم نسبي في الساحة 

الدولية، ومن ضم���ن ذلك في العواص���م األوروبية، عندما 

تضطر إلى اس���تخدام القوة العسكرية من أجل الدفاع عن 

نفس���ها )على سبيل المثال ضد حركة »حماس« والفصائل 

الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أو نقل أسلحة متطورة 

لمنظم���ة »حزب الله« في لبنان(، لكنها ال تحظى بمثل هذا 

التفهم في كل ما يتعلق باس���تمرار احتاللها وسيطرتها 

على الش���عب الفلس���طيني، أو حين يبدو أنها غير معنية 

بالتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.  

ومن هنا ثمة مسألة مفتوحة في هذا الصدد وهي:

ه���ل وكيف يمك���ن دفع مكانة إس���رائيل في الس���احة 

الدولي���ة من دون التق���دم نحو التوصل إلى اتفاق س���الم 

إسرائيلي- فلسطيني؟! 

تقرير جديد لـ »معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي« حول »إسرائيل والشعب اليهودي: التطورات الجيو- سياسية 2012- 2013«

مكانة إسرائيل في الساحة الدولية معّرضة لمزيد من التدهور
فـي حـال عـدم الـتــوصـل إلى اتـفـاق ســالم مع الـفـلـسـطينيين

أشار تقرير إسرائيلي صادر عن »معهد دراسات األمن 

القومي« في جامعة تل أبيب في مطلع العام الحالي إلى 

أن هناك عدة تغييرات اجتماعية وديمغرافية جوهرية 

تش���هدها الواليات المتحدة في األعوام األخيرة يمكن 

أن تنعك���س في المس���تقبل عل���ى موض���وع تأييدها 

إلسرائيل. 

خب بيل 
ُ
وق���ال التقرير إنه ف���ي العام 1992 حي���ن انت

كلينت���ون رئيًس���ا للوالي���ات المتحدة ف���إن 3ر4 مليون 

أميرك���ي م���ن أصل أميرك���ي التيني فقط ش���اركوا في 

االنتخاب���ات. وف���ي الع���ام 2000 حين فاز ج���ورج بوش 

بالرئاس���ة، ش���ارك في االنتخابات 6 ماليين أميركي من 

أص���ل التيني. وفي العام 2012 ش���ارك ف���ي االنتخابات 

حس���ب التقديرات حوالي 5ر12 مليون أميركي من أصل 

التين���ي، أي نحو ثالثة أضعاف العدد الذي ش���ارك في 

االنتخابات قبل عقدين. 

وأض���اف أن التغي���رات ف���ي االنتم���اء الدين���ي تعّد 

أكث���ر دراماتيكّية، ففي الع���ام 1972 أجاب نحو 7% من 

األميركيين بأنهم ال ينتمون إلى أي ديانة. وقد ارتفعت 

هذه النس���بة إل���ى 15% العام 2007، وه���ي تبلغ اليوم 

حوالي %20. 

كما أن الفجوة بي���ن األجيال في أنماط التصويت هي 

أوس���ع اليوم مقارن���ة مع العقود األخي���رة. والمصوتون 

الش���باب يميل���ون وبش���كل واض���ح أكث���ر إل���ى تأييد 

الديمقراطيين، بينما يص���ّوت األميركيون البالغون في 

السن أكثر للحزب الجمهوري.

وبحس���ب التقرير فإن االنتخابات النصفية التي جرت 

ف���ي الواليات المتح���دة العام 2012 جّس���دت قوة هذه 

النزعات وكيفية تحّولها إلى عوامل حاسمة في تحديد 

نتائج االنتخابات. واألميركيون أنفسهم بدأوا يالحظون 

ذلك، ففي اليوم التالي لالنتخابات أش���ار المفكرون في 

واشنطن، من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، 

إلى الديمغرافيا المتغيرة باعتبارها ذات تأثير حاس���م 

على مستقبل السياسة الحزبية األميركية.

وقال التقرير إن���ه يبدو أن هذه النزعات الديمغرافية 

واالجتماعي���ة في الواليات المتحدة، والتي تش���ير كل 

الدالئل إلى أنها س���وف تس���تمّر، تعمل ض���ّد التأييد 

إلس���رائيل م���ن قب���ل الحزبين - ه���ذا التأيي���د الثابت 

والطويل األمد في صفوف ال���رأي العام األميركي الذي 

يش���كل الحجر األس���اس الحيوي في عالقات إس���رائيل 

والواليات المتحدة. 

وأشار إلى أنه باإلمكان تحديد عّدة نزعات كهذه مثل 

الفج���وات الحزبية والفجوات بين األجي���ال في التأييد 

إلس���رائيل، وانخفاض التمّس���ك بالدي���ن، وارتفاع عدد 

األميركيين من أصول التينية، والتغيير الذي يش���هده 

السكان اليهود في الواليات المتحدة. 

 نزعة من هذه النزع���ات تؤثر على 
ّ

ولف���ت إل���ى أن كل

توّجه الرأي العام األميركي نحو إسرائيل. وعلى ما يبدو 

ف���إن النزعات الثالث األولى )الفجوات الحزبية، الفجوات 

بين األجيال وانخفاض التمّسك بالدين( من المتوقع أن 

ص التأييد إلسرائيل خالل األعوام القريبة، في حين 
ّ
تقل

أن ارتفاع عدد األميركيين من أصل التيني من شأنه أن 

يعمل تحديًدا على تعزيز هذا التأييد. 

كما يمكن القول إن طبيعة يه���ود الواليات المتحدة 

المتغيرة س���تطرح تحّدًيا إضافًيا يجب على إس���رائيل 

والمعسكر المؤيد لها معالجته. 

وفي هذا الشأن األخير جاء في التقرير: كان اليهودي 

األميركي النموذجّي أش���كنازًيا من الطبقة الوس���طى - 

ي 
ّ
العليا ومن س���كان األطراف ومنتمًي���ا للكنيس المحل

التابع للتيار اإلصالحي أو المحافظ، ويرس���ل أوالده إلى 

م القليل من اليهودي���ة واللغة العبرية 
ّ
الكني���س لتعل

ا 
ً

بع���د الدوام في المدرس���ة. وه���و بالطبع يق���ّدم أيض

ه(  ل���� »حملة الط���وارئ« من أجل 
َ
بإخالص دعم���ه )ومال

إس���رائيل. وهؤالء هم اليه���ود الذين يم���ألون القاعة 

حين تأت���ي النخب اإلس���رائيلية إللق���اء الكلمات أمام 

الجالي���ة اليهودي���ة المحلية. لكن عدد ه���ؤالء اليهود 

األميركيي���ن ف���ي انخف���اض كبي���ر ومس���تمّر. والوجه 

المتغير ليه���ود الواليات المتحدة هو أمر حاس���م في 

العالقات اإلس���رائيلية - األميركية في الس���ياق األوسع 

ألن الش���ريحة اليهودية األميركية التي تتالش���ى هي 

لت رأس الحربة في 
ّ
بالضب���ط تلك الش���ريحة التي ش���ك

الجهود المبذولة لكس���ب التأييد إلسرائيل في أوساط 

الجمهور األميركي وممثليه السياسيين. 

وخلص التقرير إلى القول: استناًدا إلى االفتراض بأن 

الرأي الع���ام األميركي تجاه إس���رائيل ُيتوقع أن يكون 

خالل العقود القادمة منقس���ًما أكث���ر مما كان عليه في 

الماضي، فإنه يجب على صانعي القرارات في إسرائيل 

دراسة األبعاد االستراتيجية الناجمة عن ذلك. باإلمكان 

عم���ل الكثير من أجل زيادة الدعم إلس���رائيل إلى الحد 

األعلى في صفوف األميركيين، ومن ضمن ذلك، من خالل 

إدخال التعديالت على سياسة إسرائيل تجاه جيرانها. 

وفيما عدا ذلك يجب على قادة إسرائيل أن يفحصوا ماذا 

يمكن أن تعمل دولة إس���رائيل من أجل تعزيز عالقاتها 

م���ع الواليات المتح���دة و/ أو المحافظة عل���ى مكانتها 

الجيو- سياس���ية الش���املة، عالوة على الف���وز بدعمها 

الكام���ل من قبل الجمهور األميرك���ي. إن التحّدي األكبر 

هو زي���ادة التأييد العام األميرك���ي إلى الحد األقصى - 

وه���ذا المجال يمكن أن يعمل في���ه الكثير - وبعد ذلك 

تحديد االس���تراتيجيات الجيو- سياس���ية والسياسات 

األخرى التي س���تعّوض عن االنخف���اض التدريجي في 

تأييد الجمهور في الواليات المتحدة إلسرائيل. 

تقرير لـ »معهد دراسات األمن القومي«

الواليات المتحدة تشهد تغيرات جوهرية يمكن أن تنعكس
فــي الـمـســتـقـبـل على مـســـألـــة تـــأييــدها الكـبير إلسرائيل
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إعداد: بالل ضاهـر متابعــات

صراع داخل معهد ديني يهودي 
يقّسم التيار الحريدي الليتواني!

عراك عنيف وقنابل دخانية وقنابل غاز مسيل للدموع- هذا هو المشهد المسيطر 

على المعهد الديني اليهودي »ييش���يفاة بونيفيج«، في مدينة بني براك في وسط 

إسرائيل، في سياق الصراع على الهيمنة على هذه »الييشيفاه« التي تعتبر واحدة 

من أهم المعاهد الدينية التابعة للتيار الحريدي الليتواني.

ويدور ه���ذا الصراع العنيف بين من يلقبون ب� »الكارهي���ن«، الذين يؤيدون مدير 

»الييش���يفاه« الحاخ���ام إليع���ازر كهانم���ان، و»المخربين«، الذين يؤي���دون رئيس 

»الييش���يفاه« الحاخام ش���موئيل ماركوفيتش، حول غرفة ف���ي المعهد. ويتوقع أن 

تعلن الشرطة قريبا أي معسكر من المعسكرين، »الكارهين« أو »المخربين«، سيحصل 

على الغرفة، لكن ليس مؤكدا أن تهدأ األجواء في إثر ذلك.

وقال���ت صحيف���ة »معاريف« في تقرير نش���رته قب���ل أس���بوعين، إن الصراع في 

هذه »الييش���يفاه« يعصف بالوس���ط الحريدي كله. وحصل كل واحد من معسكري 

»الكارهين« والمخربين« على لقبه من المعس���كر اآلخر وعلى مدار السنين الماضية. 

وبدأ هذا الصراع بين حاخامي المعس���كرين في أعقاب وفاة زعيم التيار الليتواني، 

الحاخام إليعازر مناحيم ش���اخ، حول السيطرة على »ييشيفاة بونيفيج«. وإلى جانب 

الصراع بين الحاخامين كهانمان وماركوفيتش، فإنه تربطهما عالقة مصاهرة. 

وتطورت صراعات ش���ديدة حول شؤون مختلفة بين المعس���كرين، خالل السنين 

الماضية، ووصلت أحيانا إلى حد استخدام العنف وتدخل الشرطة للفصل بين أنصار 

المعس���كرين. وتصاعد الص���راع جراء تعيين أعضاء في طاقم »الييش���يفاه« من كال 

المعس���كرين، لكن كل معس���كر حاول الوصول إلى وضع يس���يطر فيه أنصاره على 

أماكن أكثر ووظائف أرفع. 

وكانت لجنة تحكيم مؤلفة من حاخامين برئاسة الحاخام حاييم تسيمبليست، قد 

أقرت في الماضي أن المسؤول عن أمالك »الييشيفاه« هو نجل كهانمان، إليعازر، وأن 

تكون هناك إدارة مشتركة »للييش���يفاه« مؤلفة من حاخامين من كال المعسكرين. 

لكن قرار التحكيم لم ينفذ بكامله على أثر خالفات بين المعس���كرين حول التفسير 

الفعلي لقرار التحكيم. 

وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد أقرت قرار التحكيم بحضور طرف واحد، 

ف���ي العام 2005، لكن بعد عام واحد ألغت المحكم���ة العليا قرار المحكمة المركزية 

وأعادته إليها للنظر فيه مجددا. وقدم كهانمان التماسا إلى المحكمة المركزية في 

تل أبيب قبل ش���هور، وطالب من خالله بحل لجنة التحكيم بادعاء أن أعضاءها تآمروا 

م���ع خصمه ماركوفيتش، لك���ن المحكمة رفضت االلتماس. وعل���ى أثر ذلك التمس 

كهانمان إلى المحكمة العليا. 

ويدعم كهانمان الحاخامان نيسيم كارليتس وحاييم كينييفسكي، وهما من كبار 

الحاخامي���ن الحريديم. بينما يدعم ماركوفيتش الحاخام ش���موئيل أويرباخ، ودعمه 

الحاخام يوسف شالوم إلياشيف حتى وفاته مؤخرا وكان زعيم التيار الليتواني. 

عراك في بيت رئيس »الييشيفاه«

ونش���ب الخالف األخير بين المعس���كرين قبل حوالي الش���هر، وذلك بعد فترة من 

الهدوء لم يس���تخدم العنف خاللها. فقد هاجمت مجموعة من »الكارهين« الحاخام 

ماركوفيتش عندما كان يس���ير في الش���ارع، األمر الذي أثار ضجة كبيرة بين طالب 

»الييشيفاه« البالغ عددهم نحو 1500 طالب. 

وق���ال ماركوفيتش إنه تم طرحه أرضا بهدف إهانته. وقرر مؤيدوه الرد على ذلك، 

وتوجه قس���م منهم إلى بيت الحاخام غرش���ون إدلشتاين، الذي يعّرفه مؤيدوه على 

أنه رئيس »الييش���يفاه«. وقال مؤيدو ماركوفيتش إنهم أرادوا تقديم شكوى، لكن 

بعد وصولهم إلى بيت إدلشتاين حدثت مشادة سرعان ما تدهورت إلى عراك عنيف 

وتم كسر باب بيت إدلشتاين. 

واتهم معسكر »الكارهين« أنصار معس���كر »المخربين« باستخدام العنف وأنهم 

تجاوزوا الخطوط الحمراء. وقال أحد مؤيدي معسكر »الكارهين«، الذي يدعم كهانمان، 

إنه »لم يمس أحد حاخامهم، ومن الجائز أن أحدا ما دفع طالبا في الييشيفاه باتجاه 

الحاخام ]ماركوفيتش[ لكنه بالتأكيد لم يسقط على األرض، ولم أنجح حتى اآلن في 

التأكد من الرواية. وكرد فعل هم جاؤوا وكسروا باب رئيس الييشيفاه وقاموا بأعمال 

شغب في بيته«. 

لك���ن القصة لم تنت���ِه هنا وتطورت لتصب���ح أكثر عنفا. فقد أش���عل موقع جديد 

في الييش���يفاه مواجهة جسدية عنيفة بين المعس���كرين. وهذا الموقع عبارة عن 

غرفة كان يس���كنها في الماضي أح���د الحاخامين المعروف بانتمائه إلى معس���كر 

»الكارهين«. ووفقا الدعاء معس���كر »المخربين« فإن هذه الغرفة لم تس���تخدم خالل 

الفترة الماضية، وتحولت إلى مخزن يستخدمه »المخربون«. 

وقال أحد مؤيدي معس���كر »المخربين« ل� »معاريف« إنه »في إحدى األمسيات جاء 

عدد من أعضاء الكارهين إلى الغرفة واقتحموها. ودخل إليها عدد من شباننا سوية 

معه���م من أجل التأك���د من أنه لن تتطور حالة فوضى هن���اك. لكن بعد دقائق جاء 

فت���وات مأجورون وطردونا من الم���كان بصورة عنيفة وكس���روا أغراضا«. وأضاف أن 

الفتوات رش���وا الغاز المس���يل للدموع وألقوا قنابل دخاني���ة بهدف تفريق مؤيدي 

»المخربين«.  

وادعى مؤيدو المعس���كر اآلخر، »الكارهين«، أنه بم���ا أن الغرفة تعود لهم، كونها 

تعود ألح���د الحاخامي���ن الذين ينتم���ون لمعس���كر »الكارهين«، فإن���ه يحق لهم 

اس���تخدامها. وأضافوا أنه مع اقتراب عيد رأس الس���نة العبري���ة، الذي صادف قبل 

أسبوعين، يوجد نقص في األس���رة بسبب مجيء طالب جدد. ولذلك فإن »الكارهين« 

أرادوا اس���تخدام الغرفة ليسكن فيها الشبان الجدد. لكن معسكر »المخربين« رفض 

هذه االدعاءات، وادعى بدوره أن الغرفة عبارة عن »جيب« بين المباني التي يس���كن 

فيها أفراده، وأن ال أحد استخدم الغرفة في السنوات األخيرة.

وف���ي أعقاب ه���ذه األحداث اعتقلت الش���رطة عددا من الش���بان م���ن مؤيدي كال 

المعس���كرين بهدف التحقيق معهم. وقالت مصادر في »الييشيفاه« إنه يتوقع أن 

تحسم الشرطة في هوية المعسكر الذي بإمكانه استخدام الغرفة المختلف عليها. 

وقال أحد مؤيدي »المخربين« إنه »يتوقع أن يسود الهدوء حتى صدور قرار الشرطة، 

لكن بعد صدور القرار س���تعود الفوضى. وبالنسبة لنا، فإن الكارهين لن يدخلوا إلى 

الغرفة ولن يغيروا الوضع القائم«. 

صراع يمزق التيار الليتواني

أشارت »معاريف« إلى أن تاريخ الصراعات داخل »ييشيفاة بوفينيج« يعكر األجواء 

فيها منذ س���نوات كثي���رة. وقال »يعق���وب« وهو أحد الطالب في »الييش���يفاه« إن 

الصراع الحالي يمزق التيار الحريدي الليتواني، مش���ددا على أنه »تكاد ال تجد اليوم 

أي حاخام ليتواني كبير ال يتماثل مع أحد المعسكرين. وكل واحد مؤمن بصدق أحد 

الجانبين والجميع يشاركون في الصراع«.

وأض���اف »يعق���وب« أن الوضع في »الييش���يفاه« وصل إلى حد أن الش���بان من كال 

المعس���كرين ال يتحدث���ون م���ع بعضه���م. وتابع أنه »ف���ي حاالت كثي���رة يتحدث 

صديق���ان، ينتمي كل واحد منهما إلى أحد المعس���كرين، مع بعضهما س���را كي ال 

تتم مشاهدتهما معا. ونحن ندرس في المؤسسة نفسها، لكن مؤيدي المعسكرين 

يس���كنون في مناطق منفصلة، ونتناول الطعام ح���ول طاوالت منفصلة ولكل جانب 

يوجد رئيس للييش���يفاه. والجميع يعرف أن توجد مناطق تابعة للمخربين ومناطق 

تابعة للكارهين«.  

وقالت الصحيفة إن مصدرا في »الييش���يفاه« أكد أن جهات إجرامية ش���اركت في ما 

يحدث في »ييشيفاة بونيفيج«، وبضمنها عائلة ألبيرون، التي تتزعم إحدى المنظمات 

اإلجرامية الكبرى في إس���رائيل. وأضاف المصدر أن عمي���ر مولنر، الذي يتزعم منظمة 

إجرامي���ة كبيرة، ضالع في الصراع داخل »الييش���يفاه«، وأنه في أحد أيام الغفران في 

السنوات األخيرة حصل على مكان محترم في »الييشيفاه« خالل الصالة.

يتجاهل حل الصراع ومؤلفه يعارض إقامة دولة فلسطينية

كتاب إسرائيلي جديد: حال الشعب اليهودي
لـم تـكــن أبـــدا أفـضــل مـمـا هــي عـلـيــه اآلن!

اعتب���ر الباح���ث ف���ي »معهد تخطيط سياس���ة 

الش���عب اليهودي«، الدكتور ش���الوم س���ولومون 

فال���د، أن حال الش���عب اليه���ودي لم تك���ن أبدا 

أفضل مما هي عليه الي���وم. لكن هذا ال يعني أنه 

ينبغ���ي االطمئنان لهذه الح���ال، بل على العكس. 

ففي نهاية المطاف، يتوقع أن يتغير المس���تقبل 

العالم���ي بصورة س���ريعة ودراماتيكي���ة. هذا ما 

توصل إلي���ه فالد في كتابه الجديد »صعود وأفول 

الحضارات - دروس للشعب اليهودي«، الصادر عن 

دار النش���ر »يديعوت« و»معهد تخطيط سياس���ة 

الشعب اليهودي«.

ويق���ول فالد إن كتاب���ه هو ثمرة بحث اس���تمر 

خمس س���نوات، وتوصل إلى اس���تنتاج مفاده أن 

»حال الش���عب اليهودي لم تك���ن أفضل أبدا ]مما 

هي عليه اليوم[. فنح���ن دولة عظمى إقليمية في 

الشرق األوسط، وأقلية تملك قوة كبيرة في الدولة 

العظم���ى األولى في العالم، ولدينا تأثير كبير في 

العالم كله«. لكن من الجهة األخرى، فإنه »من هذه 

المكانة، باإلمكان النزول وحس���ب«. ويعبر فالد عن 

قلقه من عملية »النزول« هذه ومستوى خطورتها 

والظروف التي من شأنها أن تسبب ذلك. 

ويش���ار إلى أن فالد مولود ف���ي إيطاليا، وبعد أن 

أنهى دراس���اته العليا عمل ف���ي منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمي���ة )OECD(، حتى خروجه إلى 

التقاعد في العام 2001. وهو يقول إنه عمل الكثير 

لمصلحة إس���رائيل خالل عمله ف���ي هذه المنظمة 

الدولية. وقبل عامين قرر الهجرة إلى إسرائيل.

وس���اعد عدد كبير من الش���خصيات في »معهد 

تخطي���ط سياس���ة الش���عب اليه���ودي« فالد في 

إنهاء بحثه ونش���ر كتابه، من خالل جلسات عصف 

دماغ، وبينهم إلي���وت أبرامس، دنيس روس، ألين 

دارشفيتس، دان شابيرو وغيرهم كثيرون.

واطل���ع فالد خالل بحث���ه على مؤلف���ات أبرز 23 

مؤرخا، من العص���ر القديم وحتى العصر الحديث، 

من توكيديدس اإلغريقي وسا ما تشيان الصيني 

واب���ن خلدون العرب���ي وإدوارد غيب���ون البريطاني 

أرنول���د توينبي  المعاصرين  المؤرخي���ن  وحت���ى 

وبرن���ارد لويس وج���ارد دايموند. ورك���ز فالد على 

نقطة واحدة مشتركة، وهي ما هو رأي جميع هؤالء 

المؤرخين ح���ول ظروف ومالبس���ات صعود وأفول 

األم���م والحضارات، وما الذي يمكن تعلمه من ذلك 

حيال الشعب اليهودي.

وي���رى فالد أن ثمة 12 عنص���را تؤثر على صعود 

وأف���ول الحضارات، وه���ي: الدين؛ رواب���ط ما فوق 

عقالني���ة، أي التضام���ن الجوهري ال���ذي يتجاوز 

تفس���يرات الرب���ح والخس���ارة؛ التربي���ة والعل���م 

والتكنولوجيا؛ ق���درات اللغة؛ قيادة مبدعة ونخب 

سياس���ية موهوبة؛ ديمغرافيا تسمح بوجود كتلة 

بش���رية كبيرة م���ن أجل البق���اء؛ اقتص���اد ناجح؛ 

جهوزية للقتال وقدرة حربي���ة؛ قيادة قادرة على 

إقام���ة عالق���ات سياس���ية ناجح���ة؛ إدارة ناجحة 

للخالفات الداخلي���ة؛ تأثير أحداث طارئة من التي 

توصف ب� »الحظ«؛ كوارث طبيعية وأوبئة. 

ويقول فالد إن���ه إضافة إلى أن كتابه هو تحليل 

تاريخ���ي وجدير بالقراءة، فإن هدف���ه هو التأثير 

فعلي���ا على قيادة الش���عب اليه���ودي. وفي هذا 

الس���ياق، يلخص في نهاية الكتاب أربعة مجاالت 

يصفها ب���� »المصيرية« من أجل ازدهار الش���عب 

اليه���ودي في الفت���رة الحالية. ويؤك���د أن جميع 

هذه المجاالت األربعة مرتبطة بشكل كامل بإرادة 

اليهود ومؤهالتهم لتطبيقها وال عالقة لذلك بأي 

جهة خارجية. 

وه���ذه المج���االت األربع���ة هي: مناع���ة الهوية 

اليهودي���ة وااللت���زام بالت���راث؛ نوعي���ة القيادة 

السياسية والروحانية ونوعية عملية صناعة القرار؛ 

ش���راكة يهودية في الث���ورة العلمي���ة العالمية، 

وخاص���ة ف���ي العل���وم والتكنولوجيا؛ رؤي���ا جيو - 

سياسية طويلة األمد لمكانة الشعب اليهودي في 

العالم، والبحث الدائب عن أصدقاء وحلفاء. 

تغيير طريقة الحكم
وق���ال فالد في مقابل���ة أجراها مع���ه الصحافي 

ش���ر في 
ُ
والباح���ث اإلس���رائيلي يائير ش���يلغ، ون

صحيفة »َمكور ريشون«، األسبوع الماضي، »أعتقد 

أن���ه باإلم���كان ويجب تنمي���ة االعتزاز بالش���عب 

والثقاف���ة التي صم���دت طوال ثالث���ة آالف عام«. 

لكن���ه أردف أن »إح���دى المش���اكل الخطيرة التي 

نواجهها اليوم هي سن القيادة الدينية. وحقيقة 

أن الحاخامين الهامين هم أبناء ثمانين وتسعين 

عاما، إن ل���م يكن أكثر، هي أمر ه���ّدام. وفي هذه 

المرحلة هم يفقدون القدرة اإلبداعية. وال أحد من 

بين العلماء المتدينين اليهود الكبار، مثل الرمبام 

]أي الحاخام موسى بن ميمون[ أنجز عمله األساس 

في سن متقدمة«.  

وأض���اف أنه »توجد إش���كالية طبع���ا في نوعية 

القيادة السياس���ية أيضا. كيف سأشرح لنتنياهو 

]رئيس الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو[ 

أنه قائد س���يء، ألنه عاطفي أكث���ر مما ينبغي، وال 

يس���تعين بالفكاهة بالش���كل الكاف���ي. لكن ثمة 

مشكلة عامة تتعلق بنوعية القيادة السياسية في 

إسرائيل. وربما يعود ذلك إلى طريقة الحكم، وربما 

طبيعة الش���عب اليهودي الذي ال يدفع األشخاص 

الجيدين إلى التوجه إلى السياس���ة... ويعتقدون 

عندنا أن بإمكان كل واحد أن يفعل ما يشاء، وحتى 

إذا كان شريك في الحكم فإن بإمكانه التحدث ضد 

الحكومة والتهديد باالنش���قاق طوال الوقت. هذا 

ليس أسلوبا إلدارة الدولة«.

ورأى فالد أنه »يجب إنشاء طريقة حكم ال تسمح 

بإقال���ة رئيس حكوم���ة طوال واليت���ه، إال في حال 

ارتكب جريم���ة. والطريقة الحالي���ة ال تمنح قدرة 

على الحكم. ولدينا مشكلة عميقة في القدرة على 

الحكم، وهي مرتبطة بمشكلة القيادة. وقد أصبحنا 

دولة عال���م ثالث من نواٍح كثي���رة. والبيروقراطية 

اإلس���رائيلية ال تتجاوز س���قف دول���ة أوروبية في 

مس���توى الفس���اد. ونوعي���ة الق���رارات اليومية ال 

تقترب من سقف دول مثل سويسرا والدنمارك«. 

وتحفظ فالد من إقامة نظام رئاسي في إسرائيل، 

وش���دد على وجوب إقامة »طريقة حكم تضمن أن 

يكون القائد آمنا في حكمه لمدة أربع سنوات، ولن 

يك���ون باإلمكان اإلطاحة ب���ه. واليوم، أية كتلة في 

الحكومة تهدد رئيس الحكوم���ة بأنه في حال لم 

يستجب لمشيئتها فإنها ستحل الحكومة. هكذا 

فعل الحريديم في الماض���ي، واآلن يهدد ]رئيس 

»البيت اليه���ودي« نفتالي[ بيني���ت بهذه الروح. 

وواضح أن هذه مس���ألة قيادة أيض���ا. وليس لدى 

نتنياهو اليوم قي���ادة حتى داخل حزبه. ولم يكن 

بمقدوره أن يبقي ]بيني[ بيغن و]دان[ مريدور في 

الكنيست حتى لو أراد أن يبقيا«.  

ودعا فالد إلى رفع نس���بة الحسم في االنتخابات 

للكنيس���ت إل���ى 5%، وق���ال إنه باإلم���كان القبول 

برفعها إلى 3% على األقل، وهذا ما هو مطروح على 

أجندة الكنيست حاليا. 

وقال فالد إن���ه »يفضل أن تركز إس���رائيل على 

تطوي���ر العل���وم والتكنولوجيا أكثر م���ن التركيز 

على تنمية التربية على القيم واألخالق بمس���توى 

عال، معتبرا أن »علين���ا أن نتذكر أنه ال يمكنك أن 

تدافع عن نفس���ك ض���د الصواريخ م���ن غزة بدون 

التكنولوجي���ا. وإذا تعين علّي أن أختار بين النجاة 

م���ن الصواريخ بصورة غير أخالقي���ة وبين الحفاظ 

عل���ى قواعد األخالق التي تق���ود إلى الموت، فإني 

س���أختار اإلمكانية األولى... ومن أجل أن نس���تمر 

في الوجود علينا الحفاظ على تفوقنا التكنولوجي 

بشكل واضح«.  

ويدعو فالد إلى السعي لتوطيد عالقات إسرائيل 

مع دول ال تعاديها، ويؤكد أن »آسيا وإفريقيا يجب 

أن تكون���ا في طليعة الغاي���ات المركزية، فهاتان 

قارتان ناهضتان، وال يوجد فيهما من حيث المبدأ 

تعامل س���لبي تجاهن���ا، وعلينا أن نب���ذل جهودا 

من أجل أن تكون مواقفهم���ا في صالحنا. وأميركا 

الالتينية إشكالية أكثر، ألنه يوجد هناك مزيج من 

الشيوعية اليسارية والعداء الكاثوليكي للسامية، 

لكن يحظر أن نيأس هناك أيضا«. 

وينتقد فالد بشكل خاص مواصلة سعي إسرائيل 

واليه���ود إلى توطيد عالقاته���م بالغرب، بدال من 

تطوي���ر عالق���ة موازية م���ع الصي���ن والهند، ألنه 

»وفقا للتقديرات السائدة اليوم، ستسيطر الهند 

والصين على االقتصاد العالمي بعد ثالثين عاما«. 

وتجدر اإلش���ارة في هذا الس���ياق إلى أن نتنياهو 

دعا وزراءه، مؤخرا، إل���ى التقليل من زيارتهم إلى 

دول العالم، بس���بب األزمة المالية المتمثلة بعجز 

الميزانية اإلس���رائيلية، لكنه اس���تثنى من ذلك 

زيارة الهن���د والصين. وقال للوزراء إن عليهم بذل 

جهود م���ن أجل تكثي���ف زياراتهم إل���ى هاتين 

الدولتين. 

تجاهل القضية الفلسطينية 
وتغيرات عالمية

يتجاهل فالد في كتابه القضية الفلس���طينية 

وحل الص���راع. لكنه يقول ف���ي المقابلة إن »هذه 

مس���ألة حساس���ة ج���دا. وق���د تطرقت إل���ى هذا 

الموض���وع ]ف���ي خاتمة الكتاب[ فق���ط ألن واحدة 

من بن���ات عائلتي، الت���ي قرأت مس���ودة الكتاب، 

اس���تغربت: كيف ال تذكر القضية الفلس���طينية. 

فهذا أهم موضوع لمس���تقبل إس���رائيل والشعب 

اليهودي. وقد سألت نفس���ي: أحقا؟ وكان واضحا 

ل���ي أن اإلجابة ه���ي ال. وبرأيي أنن���ا نعيش اليوم 

في ’عصر ذهبي’ من الناحي���ة اليهودية. وجميع 

’العصور الذهبية’ التي نعرفها توصف على أنها 

فترات من الس���لم واالزدهار، ولكن في الواقع كان 

فيها الكثير من إراقة الدماء. وكان عصر النهضة 

ف���ي إيطاليا مليئا بالحروب، وف���ي هذه الفترة تم 

إنتاج األعمال اإلبداعية الرائعة التي ما زلنا نفتخر 

بها حتى اليوم. وهكذا فإن حقيقة أننا موجودون 

في صراع مع الفلسطينيين ال يتعارض مع ’العصر 

الذهبي’«.

وأض���اف »ثاني���ا، نوع الحرب الت���ي نخوضها مع 

الفلس���طينيين ل���م تهدد أب���دا اس���تمرار وجود 

الحض���ارة. ولذلك فإني أريد ش���يئين متناقضين 

فيما يتعلق بالقضية الفلس���طينية. ال أريد دولة 

فلس���طينية، وبالتأكيد ليس اآلن، وال أريد توسيع 

المس���توطنات. وأنا ال أريد دولة فلسطينية ألنني 

أري���د إبقاء ه���ذه القضية مفتوح���ة. وال يوجد أي 

صراع يس���تمر إل���ى األب���د. ورغ���م أن صراعنا هو 

األقدم في عالمنا اليوم، لكنه سيصل إلى نهايته. 

ويتوقع أن تحدث خالل العق���ود القريبة تغيرات 

هائلة في العالم، وستؤثر بالتأكيد على صراعنا«.

وتابع فالد أنه »يتوقع مثال نش���وب حرب كبيرة 

وطويلة داخل اإلس���الم، نرى مؤشراتها اليوم، بين 

الس���نة والش���يعة. وأذكر حرب الثالثين عاما بين 

الكاثولي���ك والبروتس���تانت في أوروب���ا في القرن 

السابع عشر. وشاركت في هذه الحرب جميع الدول 

العظمى األوروبية، وت���م خاللها القضاء على ثلث 

سكان أوروبا. وفي أعقاب هذه الحرب بدأت عملية 

التح���ول إلى العلماني���ة في أوروبا، ألنهم س���ألوا 

أنفسهم: إذا كان بإمكان الدين أن يؤدي إلى هذه 

الفظائع، فربما الدين هو ليس األمر الصحيح. ولدي 

ش���عور بأن يوجد احتمال على األقل ألن يحدث أمر 

مش���ابه في المس���تقبل في العالم اإلسالمي بعد 

حرب تدوم ثالثين عاما بين المذاهب اإلس���المية. 

وس���يتزايد اإلدراك لدى المثقفين أن مشكلتهم 

ليس���ت اليه���ود والغ���رب، وإنم���ا ثقافتهم هم. 

وعندها سيبحثون في القرآن والمصادر اإلسالمية 

األخرى ويضعون تفسيرا جديدا، يغير من األساس 

مفهوم اإلسالم لدى الناس«. 

ويتوق���ع فالد أن تصبح الصين والهند الدولتين 

العظميين اللتين ستس���يطران عل���ى العالم بعد 

عدة عق���ود، فيما »أوروبا س���تنحط، وستتأس���لم 

بقدر كبير. عدا ذلك، يتحدث الجميع عن س���يطرة 

اإلس���الم على أوروبا، لكن من الناحية الفعلية فإن 

آسيا تسيطر على أوروبا بهدوء وبشكل أهم. وعدد 

الصينيي���ن في أوروبا مرتفع جدا، وهم يش���ترون 

موارد أوروبية كثيرة. والهند هي اليوم المستثمر 

األكبر ف���ي انكلترا. إنهم يش���ترون الدولة وبقدر 

كبير يسيطرون عليها اقتصاديا. وأميركا ستبقى 

ق���وة هامة بعد عقود أيضا، لك���ن يتوقع أن يكون 

نصف سكانها من األميركيين الالتينيين، وليس 

السود. وهكذا فإن الظروف الخارجية من شأنها أن 

تتغير تماما، قياسا بالوضع الحالي المتأثر جدا من 

ارتباط منطقتنا بالغرب«. 

العل���م  تط���ور  أيض���ا  أرى  »أنن���ي  وأض���اف 

والتكنولوجي���ا ف���ي العال���م كل���ه كأمر س���يغير 

البشرية من جميع النواحي. وهكذا فإنه يستحيل 

التوق���ع كيف س���يبدو العالم بعد خمس���ين عاما، 

وبضمن ذلك صراعنا. وهذا س���يؤثر بالتأكيد على 

جميع التحوالت. ومن الجائ���ز جدا أن قوة المعيار 

التكنولوجي ستجعل ثقافات متطورة تكنولوجيا 

جدا ذات تأثير«. 

وفيم���ا يتعل���ق بح���ل الص���راع اإلس���رائيلي - 

الفلس���طيني، قال فالد »أنا أفضل الخيار األردني، 

وم���ن المفض���ل أن يتم ذل���ك مع المل���ك الحالي، 

رغم إش���كاليته. كذل���ك فإنه من الخط���أ محاولة 

حل القضية الفلس���طينية بمعزل عن كل الصراع 

اإلس���رائيلي - العربي. فهم ]الفلسطينيون[ رأس 

الحربة في الصراع، ومن الجهة األخرى ليس لديهم 

أي وجود مس���تقل من دون العالم العربي. وهم لم 

يتخذوا أي قرار مس���تقل من دون مصادقة العالم 

العربي. وهذا مفهوم، ألنه بدون العالم العربي من 

خلفهم فإن قوتهم أضعف من قوة ألبانيا«. 

من جهة ثالثة، انتقد فالد تعامل اإلسرائيليين 

مع الفلسطينيين والعرب مواطني إسرائيل، وقال 

»إنني لست مس���تعدا إلعطاء الفلسطينيين دولة، 

لكن ينبغ���ي التعام���ل معهم كبش���ر محترمين، 

وبنزاهة وإنس���انية. وألس���في، فإنني أش���عر أنه 

ف���ي حاالت كثي���رة ج���دا يتعامل���ون معهم مثل 

تعام���ل عبي���د محررين وصلوا إلى الس���يطرة على 

اآلخرين، وليس كبشر محترمين. وانظر إلى كيفية 

تعامل رج���ال األمن عندنا مع الع���رب. هل تعرف 

كم عدد اليه���ود في االتحاد الس���وفياتي الذين 

أصبحوا صهاينة فقط بس���بب التعامل الس���لبي 

واالس���تعالئي معهم؟ وعلينا نحن أيضا أن نحاذر 

من أال يؤجج التعامل االس���تعالئي كراهية قومية 

عربية«. 

شالوم فالد )إلى يسار الصورة( يقدم نسخة من كتابه إلى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس.
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تــقـــاريـــــر خاصـــة

كتب برهوم جرايسي:

اس���تفحلت في السنوات األخيرة ظاهرة س���يطرة كبار األثرياء 

في إس���رائيل، أو بحس���ب إحدى تس���مياتهم »حيت���ان المال«، 

عل���ى االقتصاد ومجري���ات األمور. وهذا لم يعد يبرز في مواس���م 

االنتخابات التش���ريعية والبلدية فحس���ب، بل أيض���ا في الحياة 

اليومي���ة، وبات ظهورهم على س���طح األحداث علن���ا أكثر من ذي 

قب���ل، ولم يعد خفيا على الحلبة اإلس���رائيلية أنهم يلعبون دورا 

مركزيا في كل القرارات المركزية، وبشكل خاص تلك التي تحدد 

السياسة االقتصادية.

في واقع األمر، لم تكن السياس���ة االقتصادية اإلسرائيلية على 

مر س���تة عقود وني���ف بعيدة عن خدمة وتلبي���ة كل مصالح كبار 

أصحاب رأس المال، ولكن منذ مطلع س���نوات التسعين من القرن 

الماضي حصل تحول كبير في العالقة بين رأس المال والحكم في 

إس���رائيل، في إطار سعي المؤسسة اإلس���رائيلية إلى االستفادة 

من المتغيرات العالمية الحاصلة، وبدء مرحلة العولمة، مع تفكك 

المعسكر االش���تراكي، وانفتاح أسواق عالمية، وسعي المؤسسة 

على وج���ه الخصوص إل���ى إعادة المس���تثمرين اإلس���رائيليين 

واألجانب إلى إس���رائيل، بعد أن غادروها بشكل خاص في سنوات 

الثمانين، على وقع الح���روب وانتفاضة الحجر وانعكس هذا على 

االقتصاد اإلسرائيلي سلبا.

وكان���ت بدايات تس���ارع تغلغل كبار األثرياء إلى س���دة الحكم 

في مطلع س���نوات التس���عين، حينما ب���دأ حزب »العم���ل«، ومن 

ث���م »الليكود«، ف���ي إتباع النم���ط الحزبي األميرك���ي في اختيار 

قيادات الح���زب وممثليهم ف���ي االنتخاب���ات البرلمانية، أي من 

خالل االنتخاب���ات الحزبي���ة الداخلية المفتوحة أم���ام الجمهور 

)البرايمري���ز(، وهو نمط يحتاج إلى أم���وال طائلة، قفز عليه كبار 

رأس المال، الذين بدأوا يمول���ون حمالت انتخابية لألفراد، الذين 

بع���د انتخابه���م ووصولهم إلى الكنيس���ت والحكوم���ة يكونون 

موالي���ن لمن م���ّول حمالتهم، وه���ذه ظاهرة اس���تفحلت جدا وال 

تزال، ولم تلجمها سلس���لة من القوانين واألنظمة التي أقرت في 

السنوات األخيرة.

كما اس���تفحلت في الس���نوات األخيرة ظاهرة الس���يطرة على 

االقتص���اد، ومدخ���رات الجمهور، خاص���ة بعد إق���رار قانون طرح 

توفيرات صناديق التقاعد في البورصات وأس���واق المال، وباتت 

مصدرا للق���روض الضخمة لكبار األثرياء، بالش���روط المس���هلة، 

لتكون توفيرات الناس البس���يطة عرضة للخسائر، في حين أن ما 

يطالها من أرباح يكون جزئيا، فيما تصب األرباح األكبر في جيوب 

كبار المس���تثمرين، وتكش���فت في هذا المضمار قضايا فس���اد، 

أقرب إلى نهب أموال الجمهور الواسع، وإحدى هذه القضايا تدور 

اآلن في المحاكم اإلسرائيلية.

واستفحل الحقا التغلغل في السياسة االقتصادية، وإلقاء ثقل 

حيتان المال لمنع اتخاذ قرارات ال تخدم مصالحهم، كما س���نقرأ 

هنا الحقا.

أشكال السيطرة
وقد نش���رت المجلة الشهرية لصحيفة »ذي ماركر« االقتصادية 

ملفا واس���عا حول تأثير حيتان المال على االقتصاد اإلس���رائيلي، 

وض���م تقريرا ممي���زا للكاتب إيتان أفريئيل يع���رض فيه خيوطا 

كثيرة لشكل هذا التأثير على االقتصاد ومجريات األمور، إذ يقول 

»من الممكن رس���م صيغة أساسية لشكل س���يطرة أصحاب رأس 

الم���ال على الحك���م، بداية فإن رجل األعمال »ينتس���ب« إلى ذلك 

»النادي« )نادي األثرياء(، ويس���عى إلى كسب شخصية كبيرة في 

الحي���اة العامة، وحتى أنها مخيفة ومؤثرة، وعادة يكون ش���خصا 

يستخدم أس���لوب العصا والجزرة، وبهذا يقلص عدد الذين على 

استعداد لمواجهته«. 

ثم يعدد أفريئيل أشكال ووسائل السيطرة:

أوال، يبدأون في السيطرة على شركة أو مجموعة شركات ناشطة، 

من خالل شراء أسهم وتحويلها إلى مركز ثقل في قرارات الشركة، 

وه���ؤالء يحصلون على األموال، على ش���كل ق���روض من صناديق 

التقاعد، وأولئك الذين يوفرون األموال في صناديق تنش���ط في 

أس���واق المال، أو أنهم يستصدرون سندات دين خاصة ويجدون 

بنوكا تسعد في تقديم المساعدة لهم.

ثانيا، حينما يصلون إلى ادارة الش���ركات، يعينون مدراء عامين 

كب���ارا، وله���م ارتباطات مع المؤسس���ة الحاكمة، وله���ذا فإنهم 

يفضلون موظفين كبارا ومسؤولين سابقين في مؤسسات الدولة، 

أو الحلبة السياس���ية، كي تكون عالقاتهم بالمؤسس���ة أس���هل، 

وعادة ما يحص���ل هؤالء على رواتب ومكافآت مالية دس���مة، غير 

مألوفة في السوق، والهدف من هذه الشروط هو كسب ثقة هؤالء 

الموظفين، كي يكونوا مخلصين أكث���ر للوظيفة التي يتولونها، 

وباألس���اس يكون إخالصهم لم���ن عينوهم، ف���ي مواجهة باقي 

الشركاء في تلك الشركات.

ثالث���ا، محاولة خلق عالقات وثيقة مع ش���ركات االس���تثمارات 

المالية في أسواق المال، وهذا لكون أسواق المال تسهل القروض 

لكب���ار األثرياء، وحتى أنه���ا تعيد جدولة الق���روض، في كل مّرة 

يقترب فيها موعد تس���ديد س���ندات الدين، ومن أساليب اقامة 

عالقات مع ش���ركات االس���تثمارات المالية، شراء أسهم فيها من 

أجل التأثير عليها أكثر من الداخل.

رابع���ا، كل واح���د من ه���ؤالء األثري���اء يحيط نفس���ه بعدد من 

»المستشارين« منهم في مجال االستشارات االقتصادية وأخرى 

الحقوقي���ة، واأله���م أن يكون المستش���ارون م���ن ذوي العالقات 

القوية مع جهات عليا في المؤسس���ة الرس���مية، أو المؤسس���ات 

المالية واالقتصادية الرسمية.

خامس���ا، إقامة عالقات مباش���رة مع مس���ؤولين في المؤسسات 

الرسمية.

سادس���ا، الحلبة السياس���ية، وهذا ألن وزراء وأعضاء كنيس���ت 

ق���ادرون على التأثير مباش���رة عل���ى »اإلصالح���ات« والتعديالت 

القانونية، القادرة على رفع أو إس���قاط أصحاب رأس المال، ورأينا 

نموذجي���ن لهذا في العامي���ن األخيري���ن: األول، اللجنة الخاصة 

إلعادة النظر في حصة الحكومة )الدولة( من حقول الغاز التي عثر 

عليها في عرض البحر األبيض المتوسط، إذ جرى إحباط توصيات 

برف���ع حاد لحصة الحكوم���ة، والثاني، اللجن���ة الخاصة لتخفيض 

أس���عار المواد الغذائية، وهي أيضا انتهت بتوصيات ظلت حبرًا 

على ورق، وليست ذات قيمة جوهرية.

السيطرة على وسائل اإلعالم
أما س���ابعا- وكما يقول الكاتب إيتان أفريئيل- فإن كل ما سبق 

من وس���ائل وأدوات للوصول إلى المؤسسة الحاكمة، لن يكون ذا 

مغزى قوي، م���ن دون إقامة روابط وحتى تحالف ولنقل س���يطرة 

م���ا على وس���ائل اإلعالم، »فقط من خالل الس���يطرة على وس���ائل 

اإلعالم يمكن تحقيق التأثير األهم، وهو التأثير على الرأي العام 

الش���عبي، والسيطرة على ش���كل تفكيره« في مجريات األمور في 

البالد.

وقد اس���تفحلت في الس���نوات األخيرة ظاهرة الس���يطرة على 

وس���ائل اإلعالم التجاري���ة المركزية في إس���رائيل، من قبل كبار 

المس���تثمرين، وبش���كل خاص الس���يطرة على الصح���ف الكبرى 

ومحطات التلفزة واس���عة االنتش���ار، وخاصة القناتي���ن الثانية 

والعاش���رة، وهذه القضية طرحت أكثر من مّرة على بساط البحث 

في الكنيست وفي أوساط معينة.

فس���وق اإلعالم هي س���وق ضعيفة، واألرباح فيه���ا قليلة جدا 

وهامش���ية، وغالبية األطر التي تعمل فيها في السنوات األخيرة 

تعاني من تراجع مالي كبير ج���دا، يجعلها غير حصينة في وجه 

األزمات، وأحد أس���باب هذا الضعف هو التغيرات المتسارعة في 

س���وق اإلعالم، وأمام وضع كهذا تتحول وس���ائل اإلعالم من ذراع 

للمس���ؤولية تجاه المجتمع إلى ذراع استراتيجية لحماية مصالح 

أصحاب رأس المال.

وتدفق كثير من المال في السنوات األخيرة على وسائل اإلعالم، 

وأعاد »التنفس االصطناعي« إلى وسائل إعالم عديدة، مثل القناة 

العاش���رة للتلفزيون، وشركة »ريشت« التي تدير قسما من القناة 

الثاني���ة للتلفزيون، وصحيفة »معاري���ف«، وهذه األموال لم يتم 

رصدها ألهداف استثمارات مالية ربحية.

وحقيقة أن أصحاب رأس المال يوظفون أموالهم بهذا الش���كل، 

وعل���ى الرغم من الوض���ع االقتصادي القائم في وس���ائل اإلعالم، 

تعك���س ظاهرة االحت���كارات في االقتصاد اإلس���رائيلي، وتركيز 

الكثير من المصالح في أيدي عدد قليل من المس���تثمرين، وهذا 

األم���ر يخلق حواجز تحافظ على الكارتي���الت واالحتكارات الكبرى 

في وجه أي منافسة محتملة.

ووس���ائل اإلعالم من ش���أنها أن تصبح أداة مساعدة لمنع إزالة 

هذه الحواجز، وتقلل من الحماس���ة للمنافسة، وهذا يعني حماية 

مباش���رة لمصالح أصح���اب رأس المال، »وهذه البيئة المس���ممة« 

آخذة باالتس���اع في جميع وس���ائل اإلعالم، وش���يئا فشيئا باتت 

متعلقة بالمتمولين فيها، أكثر من التعلق بالرسالة التي تحملها 

الصحافة، فهذا ما جرى في صحيفة »معاريف« التي تحتضر منذ 

سنوات طويلة، وغيرها من وسائل اإلعالم.

ويلفت أفريئيل إلى أن وصول كبار المس���تثمرين إلى وس���ائل 

اإلعالم ال يتم فقط من خالل ش���راء األسهم والمساهمة، بل أيضا 

من خالل إقامة عالقات مباش���رة مع أصحاب وسائل اإلعالم، أو كبار 

أصحاب األس���هم، وقد تكون هذه العالقات شراكات في شركات 

اقتصادية أخرى. 

ويركز أفريئيل النظر على تش���عب عالقات عائلة موزس، التي 

تملك صحيف���ة »يديعوت أحرون���وت«، متهم���ا الصحيفة بأنها 

تحمل أجندة صاحب الجريدة.

المشهد مخيف للغاية!
يقول أفريئيل إنه »حينما ننظر من األعلى، على األمور الواضحة 

للعيان والمكش���وفة، وعلى األمور الخفية، فإن مشهد قوة وتأثير 

»ن���ادي األثرياء« على المؤسس���ة الحاكمة وعل���ى مجريات األمور 

مخيف للغاية، فإن »نادي األثرياء« س���وية مع حلفائه في وسائل 

اإلعالم، لديهما تأثير كبير على أس���واق المال، واستخدام أموال 

صناديق التقاعد وتوفيرات الجمهور. كما أن لديهما تأثيرًا على 

شكل اس���تهالك الجمهور، وعلى توجهاته وشكل تفكيره، وعلى 

وعي الرأي العام.

ويضي���ف أفريئي���ل »كما أن له���ذا »النادي« تأثي���رًا على قادة 

الجيش واألجه���زة األمنية، وه���و يمارس الضغ���وط ويؤثر على 

رئيس الحكومة، وهو ال يتردد في التأثير والضغط بكل الوسائل 

على الوزراء وأعضاء الكنيس���ت، وغيرهم من كبار المسؤولين في 

دوائر الق���رار، وهكذا، مرة أخرى من خالل وس���ائل اإلعالم يحاول 

النادي التأثير بقوة على تفاعل الجمهور مع األحداث«.

ويق���ول أفريئيل إن »النادي« ال يضم الكثي���ر من الناس، وإنما 

بضعة آالف قليل���ة من رجال األعمال وأصحاب البنوك وش���ركات 

االس���تثمارات المالية ووس���ائل اإلعالم، ومسؤولين في الشركات 

الحكومي���ة والمؤسس���ات، والش���ركات الكب���رى، ومعه���م عدة 

سياس���يين، ولكن���ه »ناد« يؤثر عل���ى مجريات األم���ور، ال أقل من 

منتخبي الجمهور.

 ويع���رض أفريئيل نموذجا ليس بعيدا لس���يطرة حيتان المال 

عل���ى مجريات األم���ور، إذ يعود إلى حملة االحتجاجات الش���عبية 

التي شهدتها مدن إسرائيل في صيف العام 2011، فحينما بدأت 

الحملة بتوجيه االنتقادات إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

وحكومت���ه كلها، حظي���ت الحملة بتغطية إعالمية واس���عة، لكن 

حينم���ا بدأ خط���اب الحملة يتجه أيضا إلى انتق���اد حيتان المال، 

والش���ركات االحتكارية، فقد س���عت وس���ائل اإلعالم إلى إسكات 

حملة االحتجاجات تلك.

ويعدد أفريئيل نماذج أكثر، مث���ل عدم »النجاح« في تخفيض 

أس���عار البيوت الباهظة، والتي تعد من األغلى عالميا، وكذا أيضا 

بالنس���بة لغالء المعيش���ة مقارنة بمعدالت الرواتب، إذ هو أيضا 

يع���د من األغلى في العالم، ويقول إن أعض���اء »النادي« يتذمرون 

دائما من أوضاعه���م االقتصادية، كي يمنع���وا أي تخفيض في 

أرباحهم السنوية.

كيف يسيطر حيتان المال على 
االقتصاد ومجريات األمور في إسرائيل؟

*مسألة سيطرة حيتان المال على مجريات األمور في إسرائيل عادت 

لتطرح من جديد في ضوء استفحالها *إنهم قلة تسيطر على السياسة 

االقتصادية والقرارات المركزية ولها يد طولى في الحلبة السياسية *تقرير 

جديد يتهمهم بالوقوف وراء اإلبقاء على غالء المعيشة في إسرائيل*
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رغ���م أن ميزانية األمن اإلس���رائيلية، للعامين 2013 - 2014، 

التي تم إقرارها قبل شهور قليلة، شملت تقليصا بمبلغ ثالثة 

مليارات ش���يكل، إال أن وس���ائل اإلعالم ش���ككت في احتمال 

تنفي���ذ هذا التقليص، وتحدثت ع���ن تعهد رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، بزيادة ميزانية األمن »بصورة س���خية« في 

األعوام المقبل���ة، من أجل تمويل »خطة ع���وز«، التي وضعها 

رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، وترمي 

إلى تغيير وجه الجيش ومفهومه العسكري.

وتأت���ي »خطة ع���وز«، وفق���ا لتصريحات قي���ادة الجيش 

اإلس���رائيلي، في أعقاب تغير ش���كل الحرب، في العقدين 

الماضيي���ن، من حرب بي���ن جيوش نظامية إل���ى حرب بين 

جيش نظامي وميليشيات مسلحة. كذلك فإن طبيعة الحرب 

الجدي���دة أصبحت تعتمد أكثر فأكثر عل���ى إطالق النار عن 

بعد، م���ن خالل اس���تخدام الصواريخ والقذائ���ف والطيران 

الحربي، األمر ال���ذي حول الجبهة الداخلية إلى جبهة قتال. 

ويش���ير محللون عس���كريون إس���رائيليون إلى أنه في حال 

تطبيق »خطة عوز«، فإن الجيش اإلسرائيلي سيصبح بحلول 

الع���ام 2018 »جيش���ا أصغر ومس���لحا أكثر بكثير بأس���لحة 

متطورة ودقيقة«.  

تقليص قوات الجيش وعدد 
الدبابات والطائرات والبوارج

وتقضي »خطة ع���وز«، وفقا لصحيفة »هآرت���س«، بأن يغّير 

الجيش اإلسرائيلي مفهومه العسكري، ويقلص حجمه بشكل 

ملموس، من حيث األدوات القتالي���ة، بتقليص عدد الدبابات 

والمداف���ع والبوارج والطائرات الحربي���ة، وأيضا من حيث عدد 

األفراد الذين في الخدمة الدائمة. وس���يتم التعبير عن ذلك 

م���ن خالل تغّير طبيعة أنش���طة الفرق العس���كرية النظامية 

وفرق االحتياط، وبتغير تركيبتها.  

وف���ي أعق���اب م���داوالت أجري���ت في قي���ادة س���الح الجو 

اإلس���رائيلي، تقرر إغالق س���ربي طائرات. ووفق���ا للخطة، فإن 

معظم أفراد الطاقم الجوي النظامي، في الخدمة العس���كرية 

الدائمة، في أحد الس���ربين، س���يندمجون في أس���راب أخرى، 

والقس���م اآلخر س���ينتقل إلى مهمات أخرى في قيادة أركان 

س���الح الجو أو التدريب. وسيتوقف س���الح الجو عن استدعاء 

طيارين في االحتياط. 

إضافة إلى ذلك، يخطط س���الح الجو اإلس���رائيلي إلجراء 

تقليص س���يطال نحو ألف جن���دي في الخدم���ة الدائمة، 

ف���ي إطار »خطة عوز«، وذلك م���ن خالل إغالق وحدات أخرى. 

وتسود تخوفات من هذه التقليصات الكبيرة. وقال ضابط 

في س���الح الجو إنه »ليس مؤكدا أن من قرر بشأن التقليص 

يدرك جميع التبعات المترتبة على ذلك. فحجم التقليص 

كبير جدا«.  

وفي موازاة ذلك، س����يجري الجيش اإلسرائيلي تقليصات 

كبي����رة جدا ف����ي المنظومة العس����كرية البرية. وقرر س����الح 

المدرعات إخراج دبابات قديمة من االستخدام، وهي دبابات 

يستخدمها الجيش منذ سنوات الس����تين. وبموجب الخطة 

فإن الجيش سيخرج هذه الدبابات، وهي دبابات محرك نفاث 

بوقود، من االس����تخدام بصورة تدريجية على مدار السنوات 

الخمس المقبلة. وتس����تخدم ه����ذه الدبابات قوات االحتياط 

في س����الح المدرعات، بينم����ا يخدم الجن����ود النظاميون في 

وحدات تس����تخدم دبابات من طراز »ميركاف����ا«. وكان ضابط 

المدرعات الرئيس قد قرر قبل نحو عام ونصف العام تحويل 

عشرات المدرعات المجنزرة في لوائي المدرعات 7 و188 إلى 

دباب����ات بدال من الدبابات القديمة التي س����يتم التوقف عن 

استخدامها. 

كذلك سيتم إجراء تقليص في سالح المدفعية، وسيشمل 

تقلي���ص حجم القوات وتوحيد وحدات مدفعية. كما س���يتم 

إخراج بوارج ومراكب حربية قديمة من االس���تخدام في سالح 

البحرية.

وتفيد تقارير إعالمية إس���رائيلية ب���أن قرار الجيش بإغالق 

وحدات يعني خفض عدد التدريبات العسكرية، إذ تقرر وقف 

تدريبات الوحدات العس���كرية التي تقرر إغالقها، وقسم من 

س���ربي الطائرات اللذين سيتم إغالقهما بدأ بخفض الطلعات 

الجوية المنتظمة. 

وعلى ضوء إقرار »خطة عوز« قرر الجيش اإلس���رائيلي فصل 

3000 إلى 5000 آالف فرد في الخدمة الدائمة. 

صفقات وتحايالت وتكاليف هائلة
في ش���هر آب من العام 2011، اجتمعت هيئة األركان العامة 

للجيش اإلس���رائيلي في بيت الضيافة في »نافيه إيالن« في 

شمال القدس الغربية، من أجل بلورة خطة متعددة السنوات، 

وأطلق عليها اس���م »حالمي���ش«، التي تعي���ن أن تحل مكان 

»خطة تيفن« الخماس���ية، والتي وصلت إلى نهايتها في ذلك 

العام. لكن في تل���ك الفترة اندلعت االحتجاجات االجتماعية 

في إسرائيل. وفي أعقاب ذلك أعلن رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، عن تقليص ثالثة مليارات شيكل من ميزانية األمن، 

وتم تجميد المداوالت حول الخطة المتعددة السنوات.  

وكتب المحلل العسكري لصحيفة »معاريف«، عمير ربابورت، 

أن »خط���ة عوز« تبلورت في الع���ام 2012، على أن تكون الخطة 

العس���كرية الخماسية للسنوات 2013 - 2017. لكن في نهاية 

العام الماضي تق���رر تقديم موعد االنتخاب���ات العامة، التي 

جرت في كانون الثاني الماضي، ولذلك لم يكن باإلمكان إقرار 

الخطة حينذاك.

ووفق���ا لربابورت، فإنه »في ه���ذه المرحلة بدأت التحايالت: 

فقد اتفق نائب رئي���س أركان الجيش في حينه، اللواء يائير 

نافيه، مع رؤساء الصناعات األمنية في إسرائيل على مشاريع 

بقيمة عشرات مليارات الش���واكل، بحيث يتم تسديد معظم 

المبلغ في النصف الثاني من العقد الحالي، وابتداء من العام 

.»2016

وأضاف ربابورت أن »الجيش اإلس���رائيلي كان معنيا بإخراج 

هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ. وبالنسبة للصناعات األمنية، 

تعن���ي الطلبات الطويل���ة األمد التمكن من اس���تغالل القوى 

البش���رية إلى أقصى حد، وتضمن عمال لفت���رة طويلة. كما أن 

وزارة المالية، التي شنت حملة في وسائل اإلعالم ضد ميزانية 

األمن، دعم���ت الصفقة. وحصل جهاز األم���ن على المصادقة 

لاللتزام بالمش���اريع الضخمة. وتم االتف���اق على أنه في حال 

لم تصادق الحكومة في المس���تقبل على جزء من المش���اريع، 

فإنه سيكون بإمكان وزارة الدفاع التراجع عنها، بواسطة دفع 

غرامة منخفضة نسبيا«.

وتتوقع التقارير اإلسرائيلية أن ترتفع ميزانية األمن بشكل 

كبي���ر خالل األع���وام المقبلة. ويش���ار إلى أن ثالث���ة مليارات 

دوالر، أي حوالي 11 مليار ش���يكل، من ميزانية األمن عبارة عن 

مساعدات أميركية. لكن باإلمكان استخدام هذه المساعدات 

فقط من أجل شراء عتاد عسكري من الواليات المتحدة. 

ولفت ربابورت إلى أنه »من أجل تحريك الجيش اإلسرائيلي 

كل صب���اح، أي دفع الرواتب وتوفير الطعام والوقود، فإن ذلك 

يحتاج إلى 22 مليار ش���يكل سنويا. كذلك تدفع وزارة الدفاع 

أكثر من 10 مليارات شيكل سنويا، كرواتب تقاعد ومخصصات 

لُمقعدي الجيش اإلس���رائيلي والعائالت الثكلى. وهكذا فإن 

المبلغ الذي باإلم���كان ’اللعب’ به يق���ارب 10% من الميزانية 

بالشيكل ]أي باستثناء المس���اعدات األميركية[، وليس أكثر 

من ذلك«.  

إضافة إلى ذلك، فإن جهاز األمن يس���تثمر 5ر4 مليار شيكل 

س���نويا في األبحاث والتطوير. وقد قرر وزي���ر الدفاع الحالي، 

موشيه يعلون، أن هذا الجزء من ميزانية األمن لن ُيقلص أبدا. 

وأش���ار ربابورت إلى أن »الغالبية العظمى من المشاريع سرية 

للغاية، لدرجة أنه ال يمكن الكتابة عنها ولو كلمة واحدة«. 

ويدي���ر جهاز األمن مش���اريعه هذه من خالل ثالث س���الت 

ميزانية أساسية: المشاريع الكبرى بإشراف وزارة الدفاع، مثل 

مديري���ة »حوما« التي تعنى بتطوير المنظومات الدفاعية من 

الصواري���خ أو »مديرية الفضاء واألقمار االصطناعية«؛ الجيش 

اإلس���رائيلي نفس���ه يدير بواس���طة ميزانية مركزية التزود 

باألس���لحة الثمينة جدا، مثل ش���راء الطائ���رات والغواصات؛ 

والسلة الثالثة هي أن كل ذراع عسكرية تحصل على ميزانية 

تعزيز قدرات خاصة بها، وتستخدمها وفق مشيئتها.  

وأشار ربابورت إلى أن عملية بناء خطة متعددة السنوات في 

الجيش اإلس���رائيلي تبدأ عادة بتحديد التهديد واحتمال أن 

يحارب في جبهة واحدة أو في عدة جبهات في الوقت نفسه. 

ومن ه���ذه الناحية طرأ تغّير دراماتيك���ي منذ أن بدأ الجيش 

اإلسرائيلي يعمل على إعداد خطة »حالميش«، التي لم تخرج 

إلى حيز التنفيذ، خاصة وأن نظام الرئيس المصري األس���بق، 

حس���ني مبارك، لم يكن قد سقط، بينما تحدث تطورات حاليا، 

إذ كان يفترض أن يشكل الجيش السوري تهديدا مركزيا في 

»خطة عوز«، لكن هذا الجيش منشغل في حرب داخلية، وترى 

التقديرات اإلسرائيلية أن قدراته تراجعت كجيش نظامي.  

رغم ذلك، ف���إن المنطقة تعتبر غير مس���تقرة حاليا، ويرى 

الجيش اإلسرائيلي أن عليه أن ُيعد نفسه لمواجهات متنوعة 

ومختلفة، ب���دءا من حرب كبرى ضد إيران وحتى مواجهات مع 

تنظيمات الجهاد العالمي الموجودة خلف حدود إسرائيل مع 

مصر وسورية. 

ويعتب���ر الجيش اإلس���رائيلي أن الصواري���خ الموجهة نحو 

إس���رائيل تش���كل التهديد المركزي. ويؤك���د ضباط الجيش 

والخبراء والمحللون في إسرائيل أن منظومة »القبة الحديدية« 

العتراض الصواريخ القصيرة المدى ناجعة في حال المواجهة 

م���ع حماس، لكنها لن تكون كذلك في حال نش���وب حرب بين 

إسرائيل وبين حزب الله أو إيران أو سورية، وأن جل استخدامها 

س���يكون في محاولة حماية المنش���آت اإلستراتيجية وقواعد 

سالح الجو في أفضل األحوال.  

االعتماد على االستخبارات والطيران الحربي
المرة األخيرة التي أجرى فيها الجيش اإلسرائيلي تغييرات 

كبيرة وهامة في حجم قواته كانت في سنوات الثمانين، وفي 

أعقاب توقيع اتفاقية الس���الم بين إس���رائيل ومصر. عندها 

ت���م إغالق العديد من الوح���دات الميدانية، التي كانت معدة 

للقت���ال ضد مصر. وف���ي بداية العقد الحالي ت���م إغالق عدة 

تشكيالت مدرعة.

ورأى رباب���ورت أن »خطة عوز« تحمل مخاطر محس���وبة، وأنه 

»على الرغم من التخوف من انهيار اتفاقية الس���الم مع مصر 

في السنوات المقبلة، إال أنه في هذه المرحلة لن يكبر الجيش 

مجددا وإنما سيصغر باستمرار. وتتعالى أصوات كثيرة داخل 

الجيش اإلس���رائيلي، في الس���نوات األخيرة، والتي تدعو إلى 

ثورة: تقليص دراماتيكي في إنف���اق جيش البرية على ضوء 

تغّير التهديد، وحقيقة أن���ه ال يوجد أي جيش نظامي يقف 

عند حدودنا«.

وأض���اف المحل���ل أن »’خطة ع���وز’ بعيدة ع���ن كونها خطة 

ثورية، لكنها تس���ير في أعقاب األصوات التي تتعالى داخل 

الجيش اإلسرائيلي، الذي سيس���تمر في الحفاظ على قدرات 

مناورة أساس���ية. وهو مطالب بأن يضّمن هذه الخطة التوازن 

بين القدرات الدفاعي���ة والهجومية. والتزود بعناصر دفاعية 

فعالة، مثل بطاري���ات ’القبة الحديدية’ و’العصا الس���حرية’ 

]العتراض الصواريخ المتوسطة المدى[ و’حيتس 2’ و’حيتس 

3’ ]العت���راض الصواريخ الطويلة المدى[، س���تكلف مليارات 

كثي���رة، لكن على ما يبدو أنه لن يت���زود بأكثر من 9 بطاريات 

’القبة الحديدية’«.

ورجح ربابورت أن الجيش اإلس���رائيلي س���يركز في األعوام 

المقبل���ة على التزود بأس���لحة دقيقة ألس���لحة الب���ر والبحر 

والجو. وسيس���تغل س���الح الجو معظم المساعدات األميركية 

من أجل ش���راء الطائرة المقاتل���ة »إف- 35«، األكثر تطورا في 

العالم، والتي س���يبدأ الجيش باس���تقبال س���ربها األول في 

العام 2016. ويتوقع شراء س���رب طائرات آخر في نهاية مدة 

الخطة الخماسية الحالية. كذلك سيتزود سالح الجو بالطائرة 

المروحية »في - 22« وبطائ���رات تزويد الوقود في الجو »كي - 

 .»35

وسيتزود س���الح البحرية بثالث غواصات من طراز »دولفين« 

األلمانية خ���الل فترة »خطة عوز«. وه���ي غواصات قادرة على 

حمل صواريخ نووية، وتبلغ تكلفة الواحدة منها نصف مليار 

يورو، وتمول ألمانيا ثلث تكلفتها. 

وتؤكد التقاري���ر والتحليالت في إس���رائيل أنه خالل فترة 

»خطة عوز« سيستمر الجيش اإلسرائيلي في إعطاء األفضلية 

العليا لالستخبارات وسالح الجو، مثلما كانت الحال في الخطة 

الخماسية السابقة. 

وأضافت التقارير أنه في مجال االس���تخبارات، فإن الجيش 

اإلسرائيلي سيستثمر مبالغ طائلة في أجهزة متطورة تعمل 

على تنظيم وترتيب المعلومات االستخباراتية التي تصل من 

كافة مناطق الشرق األوس���ط، والتي تم نشرها في السنوات 

األخي���رة، ونقله���ا كمعلومات واضح���ة وتصل إل���ى القوات 

الميدانية. وتقضي الخطة برصد موارد كبيرة لتطوير قدرات 

الجيش اإلس���رائيلي على القتال االلكتروني - »السايبر« - في 

الناحيتين الهجومية والدفاعية. وهذه س���احة قتال حديثة 

نسبيا، وتش���ير التطورات إلى أنها س���تكون واحدة من أهم 

ساحات الحرب المقبلة. 

عن الخطة الخماسية الجديدة للجيش اإلسرائيلي

»خـطـة عــوز«: جـيـش صـغـيــر وقـوي يـعـتـمــد
باألساس على االستخبارات والطيران الحربي! 
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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«

تقارير خاصـــة

كتب سليم سالمة:

هل يرتكب نش����طاء وق����ادة اليمين في إس����رائيل، عامة، 

واألجنحة األكثر تطرفا منه خاص����ة، أخطاء »فادحة« تجعل 

الس����هام، المتع����ددة والمتنوع����ة، الت����ي يطلقونه����ا ضد 

مناوئيهم ومخالفيهم اآلراء والرؤى تفعل فعل »البوميرانج« 

فترت����د إلى نحوره����م، تنظيمات ومش����روعات أيديولوجية 

وسياسية؟ 

هذا الس����ؤال يتردد في إس����رائيل منذ س����نوات عديدة، 

في النقاش����ات العام����ة، على الصعد الفكرية والسياس����ية 

والحزبية، على خلفية تكثيف اليمين نش����اطاته المختلفة 

األوجه والس����احات س����عيا إلى تكريس تفوق����ه البرلماني � 

الحكومي وترجمته في تأثيرات وتغييرات جوهرية تفرض 

أم����را واقعا ف����ي الحياة اإلس����رائيلية العام����ة وفي وجهات 

المجتمع اإلس����رائيلي المس����تقبلية. ويتعلق هذا السؤال، 

ب����كل تفرعاته وتش����عباته، بالمفاعيل الت����ي يترتب عنها 

سعي اليمين المحموم إلى إعادة صوغ المجتمع اإلسرائيلي، 

أيديولوجيا وسياسيا، بكل ما يقوم به من أفعال وممارسات، 

سواء السياسية منها، الحزبية، أو االستيطانية، أو األمنية، 

أو التشريعية أو سواها.     

وقد عاد هذا الس����ؤال ليحتل رقع����ة مركزية في النقاش 

اإلس����رائيلي العام، مؤخرا، على خلفي����ة الدعوى القضائية 

)الجزائي����ة( التي تقدمت بها حركة »إم ترتس����و« اليمينية 

المتطرف����ة ضد مجموع����ة م����ن المواطنين اإلس����رائيليين 

المحس����وبين عل����ى اليس����ار اإلس����رائيلي، بادع����اء القذف 

والتشهير بحقها، وما تمخضت عنه هذه الدعوى من نتائج، 

سواء على المستوى القضائي، الفكري أو السياسي. 

وكان قاض����ي المحكم����ة المركزية في الق����دس، رافائيل 

يعقوبي، قد رّد في أوائل شهر أيلول الجاري، دعوى القذف 

والتش����هير التي تقدمت بها هذه الحركة، منذ 3 س����نوات، 

ضد ثماني����ة مواطنين إس����رائيليين أنش����أوا على ش����بكة 

التواص����ل االجتماعي »الفيس����بوك« صفح����ة خاصة أطلقوا 

عليه����ا اس����م »إم ترتس����و )»إن كنتم تري����دون«، بالترجمة 

الحرفية( حركة فاش����ية، فثمة كهذه«!، وهم: روعي يالين، 

يوفال يالين، عيدان رين����غ، نوعام فينر، دافيد ريمز، نوعام 

ليفنه، طال نيف وآري ريمز. وطالبت »إم ترتس����و« المحكمة 

بتغري����م المدعى عليهم وإلزامه����م بدفع تعويضات مالية 

لها بقيمة 6ر2 مليون شاقل. 

ويس����تدل من قراءة في قرار الحكم الصادر عن المحكمة 

في هذه الدعوى أن االس����م الرس����مي الكامل لهذه الحركة 

اليمينية المعروفة جماهيريا باس����م »إم ترتس����و« هو: »إم 

ترتس����و � إما الصهيونية وإما الفناء«، وهي جمعية مسجلة 

في إسرائيل، تعّرف نفسها � كما ورد في نص القرار، نقال عن 

كتاب الدعوى � بأنها »حركة مركز ال برلمانية، تنش����ط لنشر 

وتعزيز قيم الصهيونية الكالس����يكية في إس����رائيل، بروح 

التيار المرك����زي في الحركة الصهيوني����ة على مر تاريخها 

وتعاقب أجيالها، منذ بنيامين زئيف هرتسل. وهي تسعى 

إلى تجدد الحوار، الفكر واأليديولوجيا الصهيونية المميزة، 

من أجل ضمان مستقبل الش����عب اليهودي ودولة إسرائيل 

وتعزيز المجتمع اإلسرائيلي في مواجهة التحديات الماثلة 

أمامه«.  

وق����د قرر القاضي رافائيل يعقوب����ي رّد الدعوى بخصوص 

س����بعة من الش����بان الثمانية )الذين ينتم����ون، جميعا، إلى 

اليسار اإلسرائيلي(، فيما اعتبر أن ما كتبه الثامن »قد يوحي 

بأن حركة إم ترتس����و تعتمد النظرية العرقية النازية، ولذا 

يمكن اعتباره تشهيرا« وقرر، بالتالي، تغريم الناشط روعي 

يالين، الذي أكد أمام المحكمة أنه »يتحمل المس����ؤولية عن 

هذا الكالم«!

لكن أبرز وأهّم م����ا تضمنه قرار قاضي المحكمة المركزية 

في هذه الدعوى يتمثل في إقرار المحكمة بأن »ثمة خطوط 

تش����ابه معينة بي����ن مب����ادئ المّدعية )حركة إم ترتس����و( 

وبين الفاش����ية«! موضح����ا أن »وجود خطوط تش����ابه معينة 

يؤكده، في الواقع، تش����ديد المدعية على العنصر القومي«، 

فضال عما كش����فت عنه ش����هادة تومر بريسكو )الباحث في 

الديانات، العصر الحديث واليهودية( بشأن المصادر التي 

ينهل منها مؤس����س حركة »إم ترتس����و«، رونين ش����وفال، 

وتتمثل أساسا في تنظيرات فالسفة ومفكري الفاشية، كما 

تصريحات ش����وفال نفس����ه، وهو »ما يقدم دليال على وجود 

قاس����م مش����ترك معين بين مواقف المّدعي����ة وبين مبادئ 

معينة في لّب الفكر الفاش����ي«. ليخل����ص القاضي، من هنا، 

إلى القول بأن ما نش����ر في هذه الصفح����ة »يندرج في إطار 

الحقيقة«!    

وقد استمعت المحكمة، في إطار النظر في الدعوى، إلى عدد 

من ش���هود الدفاع من المفكرين والمثقفين اإلس���رائيليين 

البارزين، من بينهم البروفس���ور زئيف ش���طرنهيل، أس���تاذ 

العل���وم السياس���ية ف���ي »الجامع���ة العبرية« ف���ي القدس 

والحائز على »جائزة إس���رائيل« عن أبحاث العلوم السياسية 

والمتخصص، أساس���ا، في الحركات الراديكالية والفاش���ية، 

الذي قال للمحكمة إنه »يمكن العثور على خطوط تشابه بين 

حركات فاشية في بدايات طريقها وبين حركة إم ترتسو«.  

وقدم الصحافي والكاتب رؤوبين )روبيك( روزنطال، الباحث 

في اللس����انيات والمتخصص في علوم اللغ����ة العبرية، في 

شهادته إلى المحكمة، شرحا مس����تفيضا عن استخدامات 

تعبير »فاش����ية« ودالالته ف����ي النقاش اإلس����رائيلي العام 

راهنا، بوجه عام، وفي السياقات السياسية بوجه خاص.

أما ش����هادة الباحث تومر بريس����كو فكشفت عن »محادثة 

علنية« جرت بينه، ش����خصيا، وبين رونين ش����وفال، مؤسس 

حركة »إم ترتس����و« ورئيس����ها، اعترف خالله����ا األخير بأنه 

»نهل أفكاره من مفكرين وفالسفة فاشيين، في مقدمتهم 

الفلس����وف األلماني يوهان غوتليف فيخته، الذي ش����كلت 

نظريته، الحقا، قاعدة نمو وانطالق الفاشية في أوروبا.

وخالل المداوالت في الدعوى، اعترف شوفال أمام المحكمة 

لت محققين خصوصيين لتعقب منظمات 
ّ
بأن حركته ش����غ

إس����رائيلية ناش����طة في الدفاع عن حقوق اإلنس����ان وجمع 

المعلوم����ات عنها، مصادر تمويلها، عالقاتها وأنش����طتها، 

نظ����را ألنها »مصابة بلوثة معاداة الصهيونية الخفية«! كما 

اعترف بإرس����ال محققين خصوصيي����ن إلى مكتب المحامي 

ميخائيل س����فراد، الذي يمثل منظمة »ي����ش دين« لحقوق 

اإلنسان، للحصول على معلومات حول عالقاته وأنشطته!

الخيار القضائي والخسائر المترتبة عليه!
في ختام قراره، أشار قاضي المحكمة المركزية في القدس، 

رافائي����ل يعقوبي، إلى أن كال الطرفين عبرا عن نيتهما نقل 

القضية إلى المحكمة العليا، من خالل االستئناف على قرار 

المحكم����ة المركزية، وهو ما أكده الحق����ا محامي الدفاع عن 

حركة »إم ترتس����و« المّدعية، نداف هعتس����ني، الذي اعتبر 

أن قرار المحكمة المركزية »خاطئ من أساس����ه ومستهجن 

جدا، ألنها لم تتطرق، إطالقا، إلى جزء كبير من القضايا التي 

طرح����ت أمامها بصورة مس����تفيضة، ب����ل تجاهلت الجوانب 

القانونية األساس����ية مم����ا قادها إلى مواق����ف تمثل خطرا 

جس����يما جدا على الديمقراطية اإلس����رائيلية. وإذا لم تقم 

المحكمة العليا بإصالح الضرر الذي ينطوي عليه قرار الحكم 

هذا، فستعّم في إسرائيل حرية اإلذالل والتحقير والتشهير 

التي تبيح التحريض وإقصاء مجموع����ات بأكملها، بل أكثر 

وأخطر أنها ستتيح اعتبار أي صهيوني بأنه فاشي«!

أما محام����ي الدفاع عن المدعى عليهم، المحامي ميخائيل 

سفراد، فعقب على قرار الحكم بالقول إنه »يمثل، من طرفنا، 

إنجازا كبيرا جدا. فهذه الدعوى استهدفت كّم األفواه وآمل 

أن يشكل هذا القرار رادعا أمام تقديم دعاوى أخرى مماثلة«.

وهذا الرأي، تحديدا، هو ما س����جله، تأكيدا، قرار المحكمة 

ذاتها بتوجيهه نقدا صريحا لمجرد تقديم هذه الدعوى، إذ 

كتب القاضي يعقوبي: »أعتقد بأنه كان من األفضل االمتناع 

عن تقديم الدع����وى قيد البحث. إنن����ي أرى إنه من األجدى 

إتاحة المجال أمام النق����اش المتأتي عن الخالفات القيمية 

والسياس����ية الحادة بين المدعية وبين المدعى عليهم، من 

دون تقيي����دات غير ضرورية. وعلى هذا، فمن المفضل أن ال 

يكون هذا النقاش مصحوبا بدع����اوى قضائية. فلكي يكون 

النق����اش مثمرا ويقود إلى تحديد الخالفات وتوضيحها، بما 

يفتح إمكاني����ات التأثير المتبادل، م����ن المفضل أن ال تتم 

المطالبة بف����رض عقوبات جزائية، حتى ف����ي الحاالت التي 

تتضم����ن أقواال وتصريح����ات فظة والذعة، ب����روح تلك التي 

وردت ف����ي هذه الدعوى، ك����ي ال يكون ما ُيكت����ب وما ُيقال 

»نباتيا«، »معقما« وفاقد المغزى والقوة«!   

ولم يت����ردد أحد مؤسس����ي حركة »إم ترتس����و« وقادتها 

الس����ابقين، ويدع����ى إي����رز تدمور، ف����ي التأكي����د على خطأ 

الخطوة التي أقدمت عليها حركته في تقديم هذه الدعوى 

القضائية وما سيترتب عليها من نتائج، قضائية وسياسية 

� جماهيرية، واصفا القاضي يعقوبي الذي أصدر قرار الحكم 

بأنه »غبي«!

واعتبر تدمور، في مقال نشره على موقع »ميداه« اليميني، 

أن تقدي����م الدع����وى القضائي����ة كان خطوة مخط����وءة »ألن 

الدع����وى وقعت في مكيدة المدعى عليهم، إذ نقلت الصراع 

بي����ن الطرفين إلى الس����احة القضائية، التي تش����كل ملعبا 

مريحا لليس����ار«! وأض����اف قائال إنه »بدال م����ن إجراء النقاش 

العام في الملعب الجماهيري وأمام الجمهور الواسع، حيث 

هنالك عش����رون مؤي����دا لحركة إم ترتس����و مقابل كل مؤيد 

واحد لمنظمة بتس����يلم أو لميخائيل سفراد )محامي الدفاع 

ع����ن المدعى عليهم(، تم وضع الحس����م بين ي����دي الجهاز 

القضائي، حيث يعرف كل قاض فيه أن ترقيته ومستقبله 

رهن بأيدي لجنة تعيين القضاة التي يشكلها ثالثة ممثلين 

عن األوليغاركية القضائية المسيطرة على المحكمة العليا. 

ولذا، فإن احتم����ال قيام قاض في المحكم����ة المركزية في 

القدس بإصدار قرار مناوئ ألجندة حقوق اإلنس����ان يضاهي 

احتمال اعت����راف حاخام من غفعات ش����موئيل )مدينة في 

وسط إسرائيل يمتاز غالبية س����كانها بانتمائهم إلى تيار 

المتدينين الوطنيي����ن اليهود، الذي يش����كل تيارا مركزيا 

بين اليمين المتطرف اإلس����رائيلي وبين المستوطنين في 

المناطق الفلسطينية � س. س.( بزواج من مثليي الجنس«!!

ووجه تدمور، ف����ي ختام مقالته، نداء إل����ى رفاقه في »إم 

ترتس����و« بعدم الوقوع في مطب »إص����الح الخطأ بخطأ أكبر« 

واالمتناع عن تقديم استئناف إلى المحكمة العليا على قرار 

المحكمة المركزية، بل »العودة إلى إجراء النقاش مع يالين 

)روعي يالين، أحد أعضاء المجموعة المدعى عليها( وسفراد 

وأمثالهما في الحلبة التي وجهنا لهم فيها ضربات قاصمة 

وحققنا عليهم انتصارات كاسحة: الحلبة الجماهيرية«!

الترهيب والردع ـ دعاوى كم األفواه!
لكن تدمور يتجاه����ل، في مقالته ه����ذه، األثر الترهيبي 

الرادع الذي يس����عى قادة وممثلو اليمين، عامة، والمتطرف 

من����ه خاصة، إلى تحقيقه � ويحققون����ه، بالفعل، ولو جزئيا � 

م����ن خالل هذه »الدعاوى القضائي����ة بالجملة« التي يتولون 

تقديمها في الس����نوات األخيرة ضد كل من يخالفهم الرأي 

ويحاول تفنيد حججهم وفضح نهجهم وممارس����اتهم، في 

خط متواز ومتناغم، بل تكاملي، مع الفعل التشريعي الذي 

يت����واله ممثلوهم في البرلمان )الكنيس����ت( من خالل س����ن 

القوانين المنسجمة مع هذه التوجهات واألهداف.  

 فم����ن الالفت أنه إلى جان����ب القوانين العديدة التي نجح 

ممثل����و اليمين في الكنيس����ت في تمريرها وس����نها خالل 

الس����نوات األخيرة، في مختلف مناحي الحياة في إسرائيل، 

وخاص����ة على صعيد العالقة مع المواطنين الفلس����طينيين 

ومكانتهم وحقوقهم وعلى صعيد حقوق اإلنسان والحريات 

األساس����ية في إس����رائيل، وفي مقدمتها حرية التعبير، تم 

خالل السنوات الس����ت األخيرة تقديم ما ال يقل عن عشرين 

دعوى قضائية بحجة القذف والتشهير على خلفية التعبير 

ع����ن مواقف وآراء سياس����ية تضمنت توجي����ه نقد لهيئات 

ّدمت من جان����ب تنظيمات يمينية ضد 
ُ
أو أف����راد، جميعها ق

تنظيم����ات يس����ارية - حس����بما أفادت صحيف����ة »هآرتس« 

اإلسرائيلية )9/10(.  

ويتمث����ل الخط����ر األول واألب����رز الكامن ف����ي نهج تقديم 

»الدعاوى بالجملة« من هذا الطراز في ما تش����يعه من أجواء 

الترهي����ب والردع الت����ي قد ت����ؤدي إلى كم األف����واه، كبت 

النقاش، بل قمعه واس����تئصال فاعليته.  وهو ما كان تطرق 

إلي����ه تقرير خ����اص وضعت����ه جمعية حق����وق المواطن في 

إسرائيل حول الموضوع وأطلقت في على هذه الدعاوى اسم 

»الدعاوى الكاتمة«، التي يتمث����ل جوهرها في »كتم النقد 

الجماهيري العام، بواسطة تنظيمات تجارية أو سياسية«!

ويؤكد س����كرتير حركة »الس����الم اآلن«، ياريف أوبنهايمر، 

الذي كان أحد ضحايا »الدعاوى الكاتمة«، مفعول هذا النهج 

وتأثيره بالقول إنه »تكتيك واض����ح جدا..... إنهم يدفعون 

اإلنسان إلى التفكير مرتين قبل أن يجرؤ على البوح برأيه«!

في أعقاب قرار المحكمة بشأن »وجود خطوط تشابه بين مبادئ حركة إم ترتسو وبين الفاشية«!

هل يتخلى اليمين اإلسرائيلي عن خيار »دعاوى كم األفواه«؟
* أحد مؤسسي حركة »إم ترتسو« اليمينية المتطرفة وقادتها في السابق: »احتمال قيام قاض في المحكمة المركزية في القدس 

بإصدار قرار مناوئ ألجندة حقوق اإلنسان يضاهي احتمال اعتراف حاخام من غفعات شموئيل بزواج من مثليي الجنس«!! *

بقلم: د. ثابت أبو راس )*(

صادفت في الحادي عش���ر من ش���هر أيل���ول الجاري ذكرى 

مرور عامي���ن على إق���رار »مخطط برافر« من ط���رف الحكومة 

اإلسرائيلية. وهذا المخطط الذي يهدد باقتالع عشرات آالف 

المواطنين الع���رب من أراضيهم، وبه���دم بيوتهم، ويخطر 

رح على 
ُ
بمص���ادرة غالبي���ة أراضيهم الس���احقة، كان ق���د ط

طاولة الحكومة كمشروع قانون إلقراره في الكنيست وقد أقر 

بالفعل بالقراءة األولى في نهاية حزيران 2013. 

مضت س���نتان من الك���ر والفر بين الحكومة اإلس���رائيلية 

وأذرعها م���ن جهة وبين المواطنين الع���رب من جهة أخرى. 

فقد خططت الحكومة إلقرار المخطط كقانون في الكنيس���ت 

مباش���رة بعد المصادقة عليه في الحكومة وذلك خالل ستة 

أش���هر، إال أن الحكومة اصطدمت بصمود األهالي في النقب 

وعزمهم على إسقاط المخطط. 

خ���الل ه���ذه الفترة لج���أت الحكوم���ة إلى ط���رق التفافّية 

للتحايل على الرأي العام الدولي والعربي المحلي الذي يقف 

ض���د المخطط، وقد ب���ادرت إلى توكيل الوزير الس���ابق بيني 

بيغن بمهمة  »االس���تماع« إلى مواقف وآراء سكان القرى غير 

المعت���رف بها، وأصحاب األراضي الذين عبروا له عن رفضهم 

القاطع للمخطط. وفي الحقيق���ة، فإن مهمة بيغن الحقيقّية 

كانت تس���ويق المخطط ومحاولة إقن���اع أترابه في الحكومة 

اإلسرائيلّية بصعوبة تس���ويق المخطط كما هو. لذلك اقترح 

بعض التعديالت الطفيفة التي »ال تسمن وال تغني عن جوع«، 

وقد شمل فيها تقليص فترة تطبيق المخطط من خمس إلى 

ثالث س���نوات وزيادة طفيفة في التعويض باألراضي مقابل 

التعويض المادي.

ال تنتظر حكومة إسرائيل إقرار مخطط برافر في الكنيست، 

إذ أنها تطبقه على أرض الواقع يوميا. هذا ما رأيناه في قرية 

عتير على س���بيل المثال. ولقد أصبحت سياسة هدم البيوت 

سيدة الموقف، وقد اعترفت وزارة الداخلية في رسالة موجهة 

لمركز عدالة أنها »نجحت« في هدم 862 بيتا في العام 2012 

منه���ا 449 هدمها أصحابها خوفا م���ن أن ترغمهم الداخلية 

على تمويل هدم بيوتهم بأنفسهم. أما في النصف األول من 

الس���نة الجارية 2013 فقد هدمت السلطات اإلسرائيلية 399 

بيتا منها 187 تم هدمها على يد أصحاب البيوت أنفسهم. 

تس����تخدم الس����لطات اإلس����رائيلية الضغط االقتصادي 

على أصحاب البيوت غير المرخص����ة من أجل دفعهم لترك 

م العش����رات من أبن����اء النقب في 
َ
بيوته����م. ويومًي����ا، يحاك

ص، حتى وإن 
ّ
محكمة بئر السبع على خلفّية البناء غير المرخ

ا. على أية 
ً
كانوا من أبناء القرى التي تم االعتراف بها حديث

حال الس����لطات ال تمنح س����كان هذه القرى رخص البناء قبل 

تنازله����م عن أراضيهم، ويتم تغريم هؤالء بعش����رات آالف 

الشواكل.

تزامن���ا مع المصادقة على اقتراح قان���ون برافر في القراءة 

األول���ى، وبدء تطبيق���ه على أرض الواق���ع،  صعدت الحكومة 

اإلس���رائيلية وأذرعها من حملة التحريض على عرب النقب. 

فقد أصبح التحريض على العرب عامة وس���كان النقب منهم 

خاصة ثقافة متفشّية،  ثقافة تضليل وكذب هدفها تجريم 

الضحية التي ُهمش���ت ويميز ضدها منذ قيام الدولة.  لذلك 

فهم يكذبون عندما يقولون إن عرب النقب يس���يطرون على 

أرض النق���ب، بل ذهب احدهم لالدعاء ب���أن »البدو قد احتلوا 

النق���ب« م���ع العلم أنه���م يجلس���ون ويس���تعملون 2% من 

مس���احته. وعرب النقب متهمون بأن كل م���ا يبنونه مخالف 

ف نفس���ه 
ّ
للقان���ون، إال أن نفس هذا اإلعالم المش���ّوه ال يكل

بأن يذكر أن الدولة نفس���ها تمنع االعتراف وتخطيط القرى 

القائمة أصال قبل قيام دولة إسرائيل.

قب���ل أكثر من ش���هر رأين���ا وزي���ر األمن الداخلي إس���حق 

أهرونوفيتش، في محاولة منه إلقناع الحكومة بزيادة ميزانية 

وزارته، يحذر من أن عرب النقب سيس���تخدمون الس���الح ضد 

الش���رطة عند اقتالعهم من أراضيهم. وقب���ل ذلك رأينا إلى 

أي���ن وصل التحريض على البدو من خالل اتهام مواطن عربي، 

لمجرد أنه بدوي، في الجريمة التي حصلت في بنك هبوعليم 

في بئر الس���بع، والتي راح ضحيتها أبري���اء، والتي كانت قد 

فذت على يد مواطن يهودي.
ُ
ن

وقد أعقب ذل���ك مقالة مطولة في صحيف���ة معاريف ألحد 

الصحافيين يصف فيها العش���ائر البدوية كعائالت إجرام، 

ويس���تخدم مصطلح���ات عس���كرية وخطاًبا أمنًي���ا في قوله، 

مثاًل، إن عش���يرة العزازمة »مخيف���ة« و«األخطر بين منظمات 

اإلجرام البدوية« وتسيطر »على الطريق االستراتيجي األهم 

في إس���رائيل«، حي���ث تقع في ه���ذا الحي���ز »مناطق إطالق 

نار، معس���كرات جيش وخط���وط إمداد النف���ط والغاز والذي 

تستعمله الطائرات اإلسرائيلية المقاتلة التابعة لسالح الجو 

في النقب والعربة«. 

م���ن جهة ثانية تحاول المؤسس���ة االس���رائيلية ربط عرب 

النقب بأحداث س���يناء األخيرة واتهام االحتجاجات الشبابية 

ضد برافر برفع أعالم تنظي���م القاعدة في المظاهرة االخيرة 

في األول من آب هذا العام. 

إن ه���ذا الخطاب التحريضي هدفه نزع الش���رعية عن عرب 

النقب وضربهم من أجل تطبيق مخطط برافر. 

ف���ي مواجهة ذل���ك يخوض ع���رب النقب معرك���ة صمود 

وبقاء على أرضهم من خالل األنش���طة المستمرة على جميع 

األصعدة. وفي مقابل مخطط برافر يقترح المجلس اإلقليمي 

مخططا بديل له يضمن االعتراف بجميع القرى غير المعترف 

بها. من جه���ة ثانية فقد أصبح مخط���ط برافر محط اهتمام 

محافل دولية حقوقية وسياس���ية وبرزت منظمات المجتمع 

المدني في مرافعتها الدولية، وف���ي مقدمتها مركز عدالة، 

 نشاطها بقرارات من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة 
ً
متوجة

ضد المخطط. أما في البرلمان اإلسرائيلي فقد نجحت الحكومة 

بكسب التصويت على اقتراح القانون العنصري بفارق ثالثة 

أصوات فقط. هذا رغم أن الفعاليات السياسية واالجتماعية 

ف���ي النقب ال تعّول عل���ى النضال البرلمان���ي، كون الحكومة 

اإلسرائيلية تتمتع بغالبية واضحة وتستطيع تمرير القانون 

عند الحاجة. أما على الصعيد القضائي فيستعد محامو عدالة 

ومنظمات حقوقي���ة أخرى لمواجهة القان���ون العنصري في 

المحكمة العليا.

إن النض���ال الجماهيري والميداني، ودعم صمود األهل في 

قراه���م، كانا وم���ا زاال حجر الزاوية في إفش���ال مخطط برافر، 

ففي الس���نتين األخيرتين قامت لجنة التوجيه العليا لعرب 

هدف إسقاط »مخطط برافر« ما زال مطروحًا

النقب، الجس���م المنبثق عن لجنة المتابعة العليا،  بنشاطات 

مكثف���ة ضد المخطط توجت بمظاه���رات صاخبة في القدس 

وبئر الس���بع. هذه المظاهرات ُدعمت، وبش���كل متواصل، من 

قوى ديمقراطية يهودية مناصرة لقضية عرب النقب.  

لق���د وضعت قيادة عرب النقب وكل فعالياتنا السياس���ية 

إستراتيجيا إس���قاط مخطط برافر وإبطاله بدون الخوض في 

تفاصيله، ألن هناك فجوة كبرى بين ما تقترحه الحكومة في 

المخطط وبين مطالب األهالي بحقهم المبدئي في ملكيتهم 

ألراضيهم التاريخية واالعتراف بكل قراهم.  وقد ثبتت صحة 

هذه االس���تراتيجيا وأبقت النقاش مع الحكومة في الناحية 

المبدئية.

لكن من جهة أخرى ولألس���ف هناك ش���عور بفتور ما عند 

أحزابنا وحركاتنا السياس���ية في الفترة األخيرة. فاألجس���ام 

السياسية مش���غولة أكثر على ما يبدو بما يحدث في سورية 

ومصر وكأننا نس���تطيع التأثير على مجريات األحداث هناك. 

واألس���وأ من ذل���ك أن األح���زاب والحركات السياس���ية تجند 

لنشاطاتها الفردية أكثر من تجنيدها للنشاطات الوحدوية 

تحت س���قف لجنة المتابعة ولجنة التوجيه العليا. إن النقب 

بحاجة للجميع ولكل الق���وى موحدة. ولقد نادانا في الماضي 

وينادينا اليوم: تعالوا نفشل مخطط برافر قبل فوات األوان.
________________________

)*( مدير فرع عدالة في النقب

مخطط برافر .. مسلسل النكبة.
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